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MAZLUM 
DEĞİLLER Mİ? YAP - YAPIŞTIR!...

3

VİRÜS BAHANE 
MİTİNGLER 
ŞAHANE!

Sayfa 3’de

CHP D u r a -
ğ a n 
i l ç e 

başkanı Mustafa Eker, CHP 
Durağan kadın kolları Baş-
kanı Nuray Çoşkun  başkan 
Yardımcısı Erdal Karaman’la 
birlikte Samsun Atakum Be-
lediye başkanı Av. Cemil De-
veci’yi, makamında ziyaret 
ettiler.  
 Çok samimi bir or-
tamda geçen ve CHP Dura-
ğan ilçe teşkilatı başkan ve 
üyeleri ile yakından ilgilenen 
Deveci,  Boyabat, Durağan ve 
Saraydüzü  ilçelerinin kendin-
de ayrı bir yeri olduğu ifade 
etti. Deveci; “Ben o bölgenin 

çocuğuyum. Ordaki insan-
ların yaşam şekillerini ve ne 
kadar zorluk içerisinde kıt 
kanat geçindiklerini,  sev-
diklerini gurbete gönderir-
ken bile şükrettiklerini iyi 
biliyorum. O bölgede özel-
likle CHP gibi sol partilerde 
siyaset yapmanın zorluğu-
nu  da en iyi bilenlerden bi-
riyim.  Sizin gibi idealleri ve 
düşünceleri doğrultusunda 
siyaset yapan tüm arkadaş-
larımıza bu zorlu mücade-
le de kolaylıklar diliyorum.  
Belediye başkanı olduktan 
sonra özellikle yöremizden 
gelen ve bizden bir talebi 
olan tüm hemşerilerimize 

imkanlarımız ölçüsünde 
yardımcı olmaya çalıştık. 
Bundan böyle saat mefhu-
mu gözetmeksizin gerek 
hastanelerimizde gerekse 
fakültede işi olan her hem-
şerime yardımcı olmak beni 
mutlu eder. Telefonlarım 24 
saat açıktır” dedi.
 
7200 CAFE VE 
RESTORAN 
KAPALI!. 
ÇALIŞANLARI 
MAĞDUR…
 Atakum da göreve 
geldikten sonra  yaptıkları ça-
lışma sonrası köylerle birlikte 

hizmeti tabana yayma müca-
delesi başlattıklarını belirten 
Deveci; ” borç yükü ile dolu 
bir belediye aldık. Zaman 
zaman basına da yansıyan 
kamu hizmetindeki bina-
larımıza icra memurlarının 
geldiği dönemler yaşıyoruz. 
Ama biz halkımıza verdiği-
miz tüm sözleri, projeleri ha-
yata geçirmek için gecemizi 

gündüzümüze kattık.  Hiçbir 
gerekçenin mazeretin arka-
sına sığınmadan köy, kent 
merkezi ayrımı yapmadan 
her noktaya hizmetlerimizi 
yayarak insanımıza hizmet 
ediyoruz.  Sosyal projelere 
ağırlık vererek toplumsal 
hizmeti insanımızla buluş-
turmaya gayret gösteriyo-
ruz.  Sayfa 3’de

CHP Durağan ilçe başkanı Mustafa Eker, CHP Durağan kadın 
kolları Başkanı Nuray Çoşkun  başkan Yardımcısı Erdal Kara-
man’la birlikte Samsun Atakum Belediye başkanı Av. Cemil 
Deveci’yi, makamında ziyaret ettiler.

CHP DURAĞAN İLÇE TEŞKİLATI BAŞKAN 
DEVECİ’Yİ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ…

Yeniden Refah Par-
tisi Sinop il başkanı  
Mustafa Çınar,  il  

yönetim kurulu üyeleri ve 
ilçe başkanları ile birlikte 
Durağan’a gelerek sivil 
toplum örgütü ve esnaf 
ziyaretinde bulundu. Çınar, 
Durağan ilçe Başkanı 
İsmail Teziç ve beraberin-
deki heyet gazetemizi de 
ziyaret ederek gazetemiz 
imtiyaz sahibi Mustafa 
Eker’le bir süre görüştü. 

 Çınar Türkiye’nin 
2 kutuplu siya-
sete mahkum 

olmayacağını belirterek. 
3. İttifak yapısının ortaya 
çıkacağını söyledi. Çınar, 
Yeniden Refah partisi ile 
siyasete nezaketin ve 
saygının tekrar geleceğini 
belirttiği açıklamasında; 
“ülkemizde  son dönem-
lerde artan kutuplaştırma 
gerginlik ve kavga siya-
seti insanımızı da stresli 

hale getirmiştir. Millet 
ekmek ve geçim derdin 
iken siyasilerin kavga ile 
kötü söz ile gündemde 
durması doğru değildir. 
Bu gün Rahmetli Erba-
kan hocamızın anlayışı 
ve çizdiği yolda Yeniden 
Refah diyenlerle ülke 
düzlüğe çıkacaktır. Milli 
Kaynak Paketlerimiz çö-
züm odaklı siyasetimiz 
le insanımıza Erbakan 

hocamızın başbakan-
lığındaki dönem gibi 
hizmet yaparak  zengin 
ve müreffeh bir Türki-
ye vaat ediyoruz” dedi. 
Çınar; Rahmetli Erbakan 
hocamızın oğlu Dr. Fatih 
Erbakan liderliğinde 
yeniden toparlanarak 
yarım kalan işlerimizi 
tamamlamaya geliyoruz. 
Yeniden Refah Partisi 
olarak hazırladığımız 

YENİDE REFAH PARTİSİ İL BAŞKANINDAN 
GAZETEMİZE ZİYARET...

Sinop  Valisi Erol Karaömeroğlu 
eşi Filiz Karaömeroğlu ile bir-
likte Durağan’a geldi.  Durağan 

Kaymakamı Ahmet Tozlu  ile Çerçiler 
Jandarma Karakolunu Ziyaret eden 
Vali Karaömeroğlu 15 Temmuz gazisi 
Zekeriya Yaşar’ı da Çerçilerde’ki ika-
metinde ziyaret ederek  bir süre soh-
bet etti. Vali Karaömeroğlu ve eşi Filiz 
Karaömeroğlu  Durağan ziyaretinde 
evlere  sosyal yardımlaşma fonun 
yardım ettiği bazı aileleri de evlerinde 
ziyaret ederek hatırlarını sordu.

Durağan Kaymakamı Ahmet Tozlu, 
2016-2017 eğitim öğretim döne-
minde başarılı olarak çeşitli Proje 

Okulları ve Fen Liselerine yerleşen ve 
bu yıl üniversite sınavlarına girecek 
olan Durağanlı 12. sınıf öğrencileri ile 
moral ve tanışma programı düzenle-
di.  
  
Kaymakamlık 
makamında 
gferçekleşen 
programda  
2020-2021 
eğitim öğretim 
döneminde 
üniversite 

ÜNİVERSİTE SINAVINA 
GİRECEK OLAN 

DURAĞANLI FEN LİSESİ 
ÖĞRENCİLERİYLE 

MOTİVASYON BULUŞMA-
SI GERÇEKLEŞTİRİLDİ…

 DURAĞAN’A YAKIŞMIYOR
 BU MOLOZLAR!
Durağan’da vatandaşın arsasına 

dökülen moloz yığınları vatanda-
şın tepkisini çekiyor.  Gazetemize 

ihbarda buluna vatandaşlar özellikle 
ırmak kenarındaki arsa girişlerine dökü-
len molozların arsaya geçişlerine engel 
olduğu ve kötü görüntü oluşturduğuna 
dikkat çekerek daha duyarlı olunmasını 
istediler.  Belediyenin aracı ile hafriyatın 
döküldüğünü iddia eden  Fuat sarı sos-
yal medyadan resmi paylaşarak adeta 
isyan etti.

KARADENİZ; 
''DOĞAYI, HAVAYI 

KORUMAK SUÇ DEĞİL, 
BU CEZA DA KABUL 

EDİLEBİLİR DEĞİLDİR''

Cumhuriyet Halk Par-
tisi Sinop Milletvekili 
Barış Karadeniz Gerze 

Yaykıl'da direnişin 10. yılında 
halka kesilen cezaya tepki 
gösterdi. Karadeniz, 37 kişiye  
çeşitli suçlardan kesilen ce-
zaların istinaf mahkemelerin-
de bir an evvel iptal edilmesi 
gerektiğini, konunun takipçisi 
olacağını belirtti.  

 2011 yılında Yaykıl'da 
termik santral yapmak isteyen 
şirketin sondaj araçlarını köy-
lerine almayan, büyük müca-
dele göstererek termik santrali 
köylerine yaptırmayan 37 kişiye 
çeşitli suçlardan 42 yıl 10 ay 
hapis ve 63 bin TL para cezası 
kesildi. CHP Milletvekili Barış 
Karadeniz konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada; '

Sayfa 2’de

Sayfa 2’de

Sayfa 3’de

Sayfa 3’de

VALİ KARAÖMEROĞLU  ZİYARET VE İNCELEMELERDE
 BULUNMAK ÜZERE DURAĞAN’A GELDİ...
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ERDEMİN PENCERESİ

 “Çin’in Doğu Türkistan’daki uy-
gulamalarıyla ilgili kanaatiniz nedir?” 
Soru, Area Araştırma tarafından anket 
yoluyla vatandaşlara soruluyor, verilen 
cevapların dağılımı şöyle: 
 Çin Doğu Türkistan’da Türklere baskı 
ve zulüm uygulamaktadır: Yüzde 62.7…
 Çin’in iç meselesidir, baskı ve zulüm 
olduğuna inanmıyorum: Yüzde 15.4…
 Fikir belirtmeyen: 21.9…
 Soruyu cevaplayanlara partileri de 
sorulmuş, cevapların partilere göre dağı-
lımına baktığımızda: Çin’in Doğu Türkis-
tan’da Türklere baskı ve zulüm yaptığına 
Ak Parti’lilerin yüzde 50.5’i inanırken, bu 
oran MHP’lilerde 65.6’ya çıkıyor… İYİ 
Partililerin yüzde 78.9’u, CHP’lilerin yüz-
de 70’i, HDP’lilerin yüzde 61.6’sı ankette 
verdikleri cevaplarda Çin’in baskı ve zul-
müne inandıklarını belirtiyor…
 
 Bu dağılım, seçmenin parti politika-
larına göre nasıl da kafasının karışabi-
leceğine, kendisi olmaktan uzaklaşaca-
ğına ve neye inanması gerektiğine kendi 
iradesiyle değil, parti politikasıyla karar 
verebileceğine dair iyi bir örnektir. 
Neden mi?
 
 Söz konusu anketteki soru, İsrail’in 
Gazze politikasıyla ilgili sorulsaydı, ya da 
bir tek Ak Parti yöneticisi, şimdiye kadar 
bir kere olsun Uygurların adını ağzına al-
saydı? AKP’li seçmende ‘evet’ diyenlerin 
oranı yüzde 50,5’te kalır mıydı? 
 
 Hepimiz hatırlıyoruz, Başta Sayın 
Erdoğan olmak üzere Ak Parti yönetici ve 
seçmenleri Batı Şeria’daki İsrail zulmüne 
ve Mısır’da İhvan’ın darbeyle devrilmesi-
ne coşkulu, öfkeli tepkiler göstermişlerdi.
 

 Ama Uygur 
Türkleri söz konu-
su olunca, Temmuz 
2019’da BM’de 22 
devlet büyükelçisi-
nin imza koyduğu bildiriye bile Türkiye 
imza koymadı, koyamadı! Çünkü iktida-
rın Çin’le iyi siyasi ve ticari ilişkilere ihti-
yacı var. 
 Elbette AK Partililerin iç dünyaların-
da Uygurlara bir sevgi, bir ilgi vardır, ama 
“siyaseten” aşağıdan alıyorlar. MHP’de 
mecburen ortağına uyumlu davranıyor.
Sayın Erdoğan’ın en çok vurgu yaptığı 
konu mazlumların yanında ve onların 
sesi olmaktır. Dünya beşten büyüktür 
vurgusunu da sık sık dile getirmektedir. 
Oysa Uygur Türklerinin feryadını tüm 
Dünya duymakta ve yetersizde olsa za-
man zaman dile getirmektedirler. Türkiye 
ise bu insanlık dışı zulme karşı adeta ku-
laklarını tıkamaktadır.
 
 Böyle olayları oya dönüştürme us-
talığı herkesçe bilinen Sayın Erdoğan, 
Uygurlar üzerindeki Çin mezalimini de 
oya dönüştürmek için her platformda yeri 
göğü inletebilirdi.
 
 Uygurlar Türk olduğundan milliyetçi 
tabana seslenmiş olurdu. Müslüman ol-
dukları içinde seçmen tabanındaki üm-
met hassasiyetlerini de harekete geçir-
miş olurdu. Ama böyle bir derdi yok…
 
 Bu duyarsızlığa karşı, Türk olma-
ları milliyetçi ve muhafazakâr seçme-
nin farkında olmadığı ve oy vermesini 
etkileyen bir durum olarak değerlen-
dirilmediği akla gelse de asıl soruya 
vicdanların cevap vermesi gerek: Uy-
gurlar mazlum değil mi? 

E-posta: erdeminpenceresi@sehirgazetesi.com

MAZLUM DEĞİLLER Mİ?
Milli Kaynak Paketlerimizle 
ülkemizi  borç faizi ekono-
misi sarmalından kurtaraca-
ğız. Yeni vergiler ve zamlarla 
değil milli kaynaklarımızla her 
yıl 125 milyar dolarlık kaynak 
ve 30 milyar dolarlık tasarruf 
sağlayacağız. Geçmişte yaptık 
biz Yeniden Refah olarak yine 
yaparız” ifadelerini kullandı
Zamsız, vergisiz, borçsuz ve 
faizsiz bir düzenin mümkün 
olduğunu belirten Çınar; “Yılda 
150 milyar dolar hayal değildir. 
Liderimizi Dr. Fatih Erbakan’ın 
halkımıza sözüdür.  Milli kay-
nak paketlerimizle  kalkınma 
ve üretim hamlesi başlataca-
ğız. Stratejik ve katma değerli 

ürünlerin üretimini 
destekleyeceğiz” 
dedi. Çınar ziyaretin 
anısına gazetemiz 
imtiyaz sahibi Mustafa 
Eker’e ‘ytorulmayan 
lider Erbakan’ isimli 
kitabı hediye etti.

Başarılar dili-
yorum…
Gazetemiz imtiyaz sa-
hibi Mustafa Eker’de 
ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek; “Basın 
olarak tüm siyasi partileri-
mizin ve sivil toplum örgüt-
lerimizin emrindeyiz. Kamu-
oyuna duyurmak istediğini 

her haber ve mesajlarınızı  
tarafsız ve özgür biçimde 
sunarız. Ziyaretinizle biz-
leri onurlandırdınız. Siyasi 
çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum” dedi.

YENİDE REFAH PARTİSİ İL BAŞKANINDAN 
GAZETEMİZE ZİYARET

Karaömeroğlu Durağan gezisinde il-
çeye ismini veren ve uzun zamandır 
restorasyon çalışmaları devam eden 
tarihi Durakhan’da da incelemelerde 
bulundu. Durağan’da kısa süre önce 
faaliyete geçen tekstil atölyesini 
de ziyaret eden Karaömeroğlu’nun 
tekstil firmasını ziyaretinde Durağan 
Belediye başkanı Ahmet Kılıçaslan 
ve Ak Parti Durağan ilçe başkanı 
Hasan Yıldırım’da eşlik etti.

Sinop valisi Erol Kara-
ömeroğlu ile eşi  Filiz 
Karaömeroğlu’nun 
Durağan ziyaretin-
de  evlere yaptığı 
ziyaret esnasıonda 
Durağan Kaymaka-
mı Ahmet Tozlu ile 
eşi  Ayşegül Gülşen 
Tozlu’da eşlik etti. 
Ziyaret kapsamında; 
Başağaç Köyünden 
Sait CANSİZOĞLU ve 
Ailesini, Ortaköy Köyü 
Çatak Mahallesinden 
Selahattin VURAL 
ve ailesini, Çerçiler 
Köyünde ikamet eden 
15 Temmuz Gazisi 

Zekeriya YAŞAR ve 
Ailesini, İlçe Merkezi 
Altınkaya Mahalle-
si'nde ikamet eden 
Sebahattin ÖZLÜ ve 
ailesini evlerinde ziya-
ret ederek, aile bireyle-
rinin durumu hakkında 
bilgiler alarak bir ihti-
yaçları olup, olmadığı-
nı sordu. Dertlerini ve 
sıkıntılarını dinleyen 
Vali Karaömeroğlu; 
aile fertleriyle bir süre 
sohbette bulunarak  
ziyaret ettikleri ailele-
rin çocuklarına çeşitli 
hediyeler verdi.

KARAÖMEROĞLU; HATIRLARINI SORDU 
DERTLERİNİ DİNLEDİ!
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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: 50.00 ₺

Resmi İlan: KDV Hariç 20,40 ₺
Değişik İlanlar (Cm/Sütun 15₺) Gazetenin 

kendi koşullarına göre yapılır.
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VALİ KARAÖMEROĞLU  ZİYARET VE İNCELEMELERDE
 BULUNMAK ÜZERE DURAĞAN’A GELDİ...

HAFTANIN SÖZÜ... 
Bir gün her şeyin daha iyi olacağını 

düşünmek umudumuz, bu gün her şeyin iyi 
olduğunu düşünmek yanılgımızdır.

Voltaire

Haber: Emin ADIGÜZEL
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Göreve geldikten sonra 
yine tüm dünya da ol-
duğu gibi ülkemizi de 
saran COVİD 19 nede-
ni ile  işyerini kapatan 
işsiz kalan insanımıza 
yardımcı olmaya, sorun-
larını çözmeye, ekono-
mik destekler sunmaya 
gayret gösteriyoruz. Ata-
kum Samsun’un en göz-
de yeri ve sahil bandı ile 
de  hizmet odaklı lokan-
ta restoran ve kafelerle 
dolu bir ilçe. Sahil ban-
dımızda yaklaşık 7200 
restoran kafe ve eğlen-
ce merkezleri var. Burada çalışan çok 
sayıda emekçi arkadaşımızda bu gün 
işsiz durumda. Belediye olarak günde 
1000 kişinin evine  gıda yardımında bu-
lunuyoruz. Pandemi sürecini de daya-
nışma ile aşmaya çalışıyoruz” dedi.

 GECİKTİRDİĞİMİZ BİR HA-
YIRLI OLSUN ZİYARETİDİR!
CHP Durağan ilçe Başkanı Mustafa 
Eker’de  Belediye Başkanı Av. Cemil De-
veci’yi ziyaretlerinin gecikmiş bir hayır-
lı olsun ziyareti olduğunu ifade ederek;  
“sayın başkanımız bizlerin gurur kay-
nağıdır. Samsun’un en gözde kültürel 

ve sosyal projeleri dikkat çeken il-
çesinde 31 Mart seçimlerinde  pro-
jeleri ve söylemleri ile iktidar parti-
sinin tüm imkanları karşısında haklı 
bir gururu bizlere yaşatmıştır. Hem 
yöremizin bir evladı olarak hem de 
bölgemiz insanının sürekli hastane-
lerine geldiği yolundan geçtiği  bu 
güzel ilçede seçimle iş başına gelen 
bir hemşerimiz olması bizleri ziya-
desi ile mutlu etmiştir. Her telefon 
açtığımızda cevap veren hastamızla 
ilgilenen onun sorunlarını kendine 
dert edinen değerli başkanımıza 
çalışmalarında başarılar diliyoruz” 
dedi.

      
 AYKIRI  KALEM.. .

VİRÜS BAHANE MİTİNGLER ŞAHANE!
 Tüm kanallar aynı anda yayındaydı. 
 Herkes yasaklarla bunalan çocuklar için, gençler 
için, yaşlılar için, esnaf için, işçi, çiftçi için bir umut, 
bir ümit bekliyordu ki, her zamanki gibi herkesimin 
hayatını, hayallerini suya düşürdü, gitti. Söze yine 
“By Kemal’den girdi, “CEHAPE” diyerek çık-
tı.  
 Esnaflar aylardır iş yapamıyor, dükkanlar, lo-
kanta, restoran, pastane, cafe bir çok yer kapalı, 
esneme yok, kolaylık yok. Paket servisle kirası 
mı çıkar? Faturalarını mı öder, vergilerini mi öder, 
evini filan mı geçindirir? “Ödeme yaptık” diyorlar, 
iddiaya göre ödeme alan yok. Nasıl bir aldatmacadır 
böyle? Sözde, “Plandemi’de kapanan bir esnaf 
yok” denildi. Çocuklara gelecek de yok. 2 seneleri 
çöp oldu. Milletin hayatını zorlaştıran açıklamalar 
herkesi esir etti. Herkese olan yasaklar kendileri-
nin mitinglerinde, kongrelerinde yok. Tıka basa. 
Kucak kucağa. Bu nasıl bir virüs?
 Soruyoruz; bu virüs nereye bulaşır? 
 Virüs: Garibana, fakir, fukaraya bulaşır, aylardır 
kapalı olan okullara bulaşır, düğünlere, düğün 
salonlarına bulaşır, nişan, söz, kız istemede 
bulaşır, akrabaya, komşuya gidilirse bulaşır, 
anne baba ziyaretinde bulaşır, 65 yaş üstü so-
kakta gezerse bulaşır, kurslarda, eğitim, öğretim, 
ilim yuvalarında bulaşır, lokanta, pastane, cafe, 
restoran ve daha bir çok yerde bulaşır. Ancak 
bulaşmadığı tek yer, mitingler, kongreler, tatil 
bölgeleri, diziler, dizi oyuncuları, turistler, ve bu 
yasakları koyup cezayı basanlara virüs, mirüs 
bulaşmıyormuş. 
 
 “Milletin aklıyla alay etmek nasıl olur?” diye 
soru sorsalar dünya  kadar çelişkili video görüntü-
sü gösterirdim. Önceki gün Antalya’da, Adana’da, 
Bursa’da yapılan iktidar kongresi. Cumhurbaşkanı, 
“Bu salonları tıklım tıklım doldurduğunuz için te-
şekkür ederim” dedi. Bugüne kadar yüzlerce kişiye 
sosyal mesafe ve maske cezası kesilmiş. Sadece 1 
milyon TL’ye yakın sosyal mesafe cezası kesilmiş. 
“Sosyal mesafeye uymadılar” diye nişan yapan 
20 kişilik iki aileye 85 bin 600 TL para cezası kesen-
ler, neredeyse kucak kucağa, iç içe oturanlara, “Bu 
kapalı salonları haftanın ilk gününde tıklım tıklım 
doldurduğunuz için çok teşekkür ederim” dediler. 
Kongreler, mitingler, tatil yerleri tıka basa. Yasak 
yok, ceza yok, maske yok, mesafe yok, sokak 
yasağı yok, ceza yok, teşekkür var. Düğünler 
yasak, cenazeler yasak, okullar yasak, dükkânları 
açmak, masa koymak yasak, akraba yasak, kom-
şu yasak, ceza var, fırça var, maske var, mesafe 
var, sokak yasağı var. Plandemi’nin özeti. 
 
 Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde gündüz vak-
tinde tıklım tıklım, neredeyse iç içe olan partisinin il 
kongrelerine gelen kalabalıklara teşekkür etti. Akşam 
da, “Covid hepsinden daha tehlikeli. Esnaf, 
okullar kapalı kalmaya devam edecek” şeklinde 
ifadeler kullandı. Millete gece gündüz “Aman maske 
takın, mesafeye uyun, sokağa hafta sonu çıkma-
yın, virüs mutasyona uğradı, vakalar tırmandı, 
yan yana bile gelmeyin, iki masa bile koymayın’ 
diye fırçalayanlar şu sıralar da, Adana, Bursa, 
Antalya’da gibi illerin parti kongrelerindeki kala-
balıkları toplayıp konuşma yaptılar. 
 Maskenin az, sosyal mesafe kurallarının hiç olma-
dığı herkesin kapalı ortamda bir düğün edasından 
daha fazla iç içe olduğu konuşmasında “Tıklım 
tıklım!” dolduran kalabalıklara teşekkür etti. Er-
doğan konuşmasında, “Şu anda şu kapalı salon-
larda Adana’da, Antalya’da, Bursa’da Muğla’da 

‘BU SALGINA RAĞMEN 
TIKLIM TIKLIM’ (!) kala-
balıklarla bu salonları 
haftanın başında o iller-
de, oralarda buluşma ve 
buluşturmayı sağladığı-
nız için sizlere çok teşekkür 
ederim” dedi. Aradan bir kaç saat sonra ise, “Ulu-
sal’a Sesleniş” adıyla çıktığı konuşmasıyla tekrar 
ekranların karşısına geçerek şunları söyledi: “Covid 
hepsinden daha tehlikeli. Allah muhafaza bizim 
için önemli. Esnaflar biraz daha beklesin. Sadece 
köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim öğretimin baş-
lamasını kararlaştırdık. Vaka artışı durumunda 
yeniden eğitim öğretime ara vereceğiz” dedi. 
 Erdoğan, “Yan yana temas olmasın. Anayasa (!) 
yapacağız, batan esnaf yok, By Kemal” diyerek 
konuşmasını bitirdi. 
 
TÜM EKRANLAR AŞI AŞILIYOR! 
Arabanın ruhsatı olmazsa olmaz. Silahın ruhsatı 
olmazsa olmaz. Evin, iş yerinin, dükkânın ruhsatı 
olmazsa olmaz. Ama gel gelelim ki, ruhsatsız aşı-
lara güven yok, prospektüs’ünde rahatlatan açık-
lama yok. Almanya’da yaşlılar yurdunda aşılanan 22 
kişi ölmüş. Bir yaşlının ise, “Aşıdan sonra vücu-
dum griye döndü” dediği ifade edilmiş. İşin garip 
tarafı da şu: Ülkemizde bu haberi veren bazı medya 
organları sadece yurt dışındaki aşı olumsuzluklarını, 
yan etkilerini, olası facialarını, ileriye yönelik kaygıla-
rını yazıyor. Türkiye’de ruhsatsız, rüşvetle onay-
lanmış, içeriğinde maymun, domuz hücresi ve 
alüminyum sıvılarının olduğu açıkca yazılan aşı-
ları olanların kendinde yaşadıklarını niye haber 
yapamıyorlar? Sadece ben sosyal medya sayfam-
dan onlarca, yüzlerce kişinin aşı sonrasında yan etki 
durumlarını yazıp belgeledim. Hem kişinin ölmesine 
gerek yok ki. Maksatları zaten yaşayan ölüler gibi 
olunması. Bu aşıların küresel amacı, tüm insanlığı 
kontrol altına almak isteyen yeni bir dünya düzeni. 
İleride nasıl bir yan etki ve hasar bırakacağının, 
cevabı yok, sorumluluk alan yok. Sorgulamayan, 
açık oturum yapmaktan, yan etkilerini, zararını bah-
seden, tıp doktorlarını çıkarmaya çekinen, gerçekleri 
örtbas eden iktidar medyası ve muhalif medya aşı 
aşkıyla yanıp tutuşuyor, adeta yarış yapıyorlar. 
 Mesela Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, bir akşam 
A Haber’de, bir akşam Halk tv’de, bir akşam TRT, 
Habertürk, Cnntürk’te, bir akşam Tele1’de. Yani 
ekran, ekran aşı anlatıyorlar. Hepsi DSÖ’ye hizmet 
ediyor anlaşılan. Ülkemizde küresel tezgah plande-
mi sürecinin şaibe ve şüphelerini sorgulayamıyor, 
otopsisi yapılmayan, hastaneler de “Corona’dan 
öldü” deyip kronik hastaların eline verilen bir avuç 
ilacın yan etkisiyle kalp krizinden ölen, insanlarda 
hasar bırakan, süreci aşıya hazır hale getirmek için 
pompalanan bir korku olduğunu söyleyemiyor. Gece 
gündüz gözümüze kadar sokulan aşı propagandası-
nı, cezalarla, yasaklarla halkın, esnafın, çocukların, 
gençlerin, yaşlıların geleceğinin küresel bir oyunun 
amacıyla karartıldığını, okulların, kursların, dükkân-
ların aylardır kapalı tutulduğunu, tatil merkezlerin-
deki eğlence yerlerinin açık tutulduğu, zenginleri 
ayıran, garibanlara cezayı basan sistemin saç-
malığını, öldürücü olsa mitinglerde, kongrelerde bir 
kişinin bile hayatta kalmaması gereken bir virüsün 
mutasyona uğradığını söyleyen Sağlık Bakanı’nın 
aşıdaki ısrarı, dizi rolcüsü yaşlıları muaf tutup, 
milletin ninesini, dedesini perişan ettiğini, Türkiye’de 
aşı sonrası olup bitenleri soramıyor, yazamıyorlar. 
Yazık..
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CHP Durağan ilçe başkanı Mustafa Eker, CHP Durağan 
kadın kolları Başkanı Nuray Çoşkun  başkan Yardımcı-
sı Erdal Karaman’la birlikte Samsun Atakum Belediye 
başkanı Av. Cemil Deveci’yi makamında ziyaret ettiler.

CHP DURAĞAN İLÇE TEŞKİLATI BAŞKAN 
DEVECİ’Yİ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ…

sınavına girecek 37 öğrenciye moral motivasyon 
sağlaması ve hatıra kalması temennisiyle çeşitli 
hediyeler verildi. Programda Tozlu; “ Öğrencile-
rimize bu zorlu üniversite sınavı maratonun-
da başarılar diler; atacakları adımların hem 
kendileri hem de İlçemiz açısından gelecekte 
hayırlı ve faydalı olmasını ümid ederiz” dedi

ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRECEK OLAN 
DURAĞANLI FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİYLE 

MOTİVASYON BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ…

 DURAĞAN’A YAKIŞMIYOR BU 
MOLOZLAR!
 Belediye Fen işlerine 
ricada bulunmalarına karşılık 
molozların alınmadığını ifa-
de eden ve sosyal medyadan 
paylaşarak bu kötü görüntünün 
ortadan kalkmasını isteyen  Fuat 
Sarı paylaşımında; “en bü-
yük suç şehire yakın yerlere 
hafriyat dökmektir.  Yakalan-
dığında zabıtanın aracı bağla-
ma yetkisi var. Benim bahçe 
girişine malesef belediyemizin 
fen işlerinde çalışan tıraktörle 
bu hafriyatı buraya. döktüler. 
Beyaz masaya gittim, zabıta-
lara söyledim, fen işlerinde 
çalışanlara rica ettim. Hiç biri 
ilgilenmiyor. Ne yapmam gere-
kir bilmiyorum .daha önceleri 
çevredeki hafriyat pisliklerinin 
kaldırılması için başkana da 
ricada bulunmuştum başkanın 
hemen talimat vermesine rağ-
men onlarla yine ilgilenmedi” 
dedi.

'Köylerine termik santral yaptırmak is-
temeyen, hukuki yollarla hakkı teslim 
edilmeyen halk 5 Eylül 2011  gününde 
tarih yazdı. Dünyada sayılı direniş-
ler arasına giren Gerze direnişinde 
halk bir çok defa kolluk kuvvetleriyle 
karşı karşıya bırakıldı. Kimsenin kötü 
niyeti yoktu; orada yaşayan havasının 
kirlenmesini istemeyen, çocukları-
na daha temiz bir gelecek bırakmak 
istemeyen vatandaşlarımıza adeta 

terörist yaftası yapıştırıldı o gün. 
Köylü vatandaşlarımız tam manasıyla 
biber gazına joplara direnerek canı 
pahasına topraklarını teslim etmedi. 
Halk, yaşam alanlarının bir şirkete 
peşkeş çekilmesine izin vermedi. 
Şimdi 10 yıl sonra 37 yurttaşımıza,  37 
çevre koruyucuya kesilen 42 yıl 10 
ay hapis ve 63 bin TL para cezası ne 
demektir?  Bu ceza hazmedemeyişin 
faturasını halka kesmektir. Bu ceza 

adalete atılan büyük bir çelmedir. Bu 
ceza halkı ötekileştirme, suçlayarak 
sindirme ve korkutma adına yapılmış 
art niyetin adıdır. Doğayı, havayı, bu 
güzel memleketin yarınlarını korumak 
suç değil, bu ceza da kabul edilebilir 
değildir. Bu yanlıştan derhal dönül-
meli, cezalar istinaf mahkemelerinde 
bir an evvel iptal edilmelidir. Konunun 
yakinen takipçisi olacağız '' dedi.  

KARADENİZ; ''DOĞAYI, HAVAYI KORUMAK SUÇ DEĞİL, BU CEZA DA KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR''

Haber: Gülcan EKER

Haber: Şükrü YILDIRIM

Haber: Gülcan EKER

aliosman_5959@hotmail.com
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SON SÖZ

 Bu ülkede anayasa tartışması bir türlü 
bitmiyor!...
 Önce 1980 anayasasını değiştirelim dedi-
ler…
 Dikta anayasasını delik deşik ettiler..
  Yetmedi sistemi değiştirdiler….
  Reform adı ile millete sundular, referandum-
la geçirdiler..
  Ama yine yetmedi..
  Bu kez sistemi değiştirdiler parlamenter 
sistemden çıkarak Türk tipi başkanlık sis-
temine geçiş yaptılar..
 Tartışmalar bitmedi..
  Muhalefet anayasa değişikliği, hukuk 
reformu diye sürekli gündemi ısıtırken, ilginç 
çıkış yine AKP genel başkanı Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi..
  Ne dedi?
 “Yeni Bir Anayasayı Tartışmanın Vakti 
Gelmiştir”
  
 Valla biz bu hikayeyi yıllardır duyuyoruz 
yazıyoruz çiziyoruz..
  Bizde önce tartıştırıyorlar..
 Sonra alıştırıyorlar..
 Ve sonunda da tanıştırıyorlar..
  Geçmişte bu konu ile ilgili yazım vardı, adı-
na TAT modeli demiştim.. 
 Ne demekti o?
 Tartıştırma
 Alıştırma
 Tanıştırma..
  Biz her tartıştığımız konu ile  er ya da geç 
mutlaka tanışmışızdır!!!...
  Tartışma aşamasında söylemlerle, söy-
lenenlerle olay sıradanlaşıyor, düşünceler 
alışıyor ve toplumsal tepkimiz bu süreçte 
yavaşlıyor, sonra tanışma faslı başlıyor…
  ‘TAT’ mak ise bize ve gelecek nesillere 
kalıyor..

 2010 anayasa refendumu ile Hakimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunun üye sayısı 
“7 asıl 5 yedek” üyeden “22 asıl 12 yedek” 
üyeye çıkarıldı..
 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
meslekten çıkarma cezalarına yargı deneti-
mi getirildi…
 Kurulun üye yapısı değiştirildi. Adalet 
Bakanı kurulun başkanı, Adalet Bakanlığı 
Müsteşarı Kurulun tabiî üyesi oldu.
 Referandum sonrası; Ergenekon, Poyraz-
köy vb. bir çok askeri dava ve özel yetkili 
savcılarla başlayan vesayeti kaldırdık cüm-
leleri ile biten  millet iradesinin tecellisi 
denilerek kozmik odalara girilen  iktidarın 
gümbürtüsü..:
 Sonuç: hüsran! Ve  söylemi ise’ yargıyı ele 
geçirmişler, orduyu ele geçirmişler ‘aldatıl-
dık kandırıldık milletim beni affetsin!’
 
 Siz kendinizi iktidar gücünüzle ‘her iste-
diklerini vermenize rağmen’ affettiniz. Ama 
masum yüzlerce genç, memur, öğretmen, 
savcı, hakim asker veya polis ise kendini sizin 
kadar kolay bu süreçten kurtaramadı…
 
 Kimi aileler perişan, kimi aileler  korku 
ile yaşarken kimileri ülkeyi terk etmek zo-
runda kaldı..
  
 Öyle ya da böyle ihanetin affı olmaz! Ama 
ihanete izin verenlerin, yol açanların, çanak 

tutanların kendile-
rini referandumla 
akladığı, anayasa ile 
gücünü pekiştirdiği, fillerin tepişip çimen-
lerin can çekiştiği  2010’daki referandumla 
güçlenen yapı 16 Temmuz’da final yaptı..
 
 16 Temmuz 2016’dan sonra tek güç ol-
mak, hesap sormak uğruna yeni bir siste-
me geçtik. 
 Tarih 2017.. Türk tipi başkanlık sistemi…
  Parlamenter sistem kalktı, başkanlık 
sistemi geldi..
  Milletvekillerinden  yani seçilenlerden 
bakan olgusu kalktı atama ile bakanlıklar 
geldi..
  Kanun  geçici olarak devre dışı kaldı(!?) 
Kanun hükmünde kararname(KHK) ve genel-
geler  daha baskın hale geldi..
  % 30 ile hükümet ya da koalisyon  mil-
letin tercihi ya da seçim sonrası kurulabi-
lirken, koalisyonları kaldıracağız denilerek 
yapılan değişiklik seçim öncesi pazarlıkları 
getirdi..
  Türkiye; bölücü terör örgütü yandaşlarının 
siyasi uzantılarını 2015 yılı öncesinde %5 
lerde tutarken çözüm süreci sonrası %12’lerle 
zirve yaptırdı. Bu gün başkanlık sisteminin 
gelmesi ile ister muhalefet olsun isterse 
iktidar  Türkiye’nin %90 lık kesimi 50 + 1 
bulmak için % 10’luk oy potansiyeline sa-
hip HDP’ye mahkum edildi..
  Tüm bu süreçten sonra  tak takıştır, yap 
yapıştır, kafana göre takıl denilen bir ortamda 
çok eskimeyen ama eskisinden daha kötü bir 
hale gelen anayasa da değişikliğe neden 
ihtiyaç duyuldu?
  Seçim yakın! İktidar oy kaybediyor 50+1 
bulması mümkün görülmüyor.. 
 Muhalefet sıkıştırıyor, iktidar temsilcileri tek-
rar iktidar koltuğuna oturmanın ya da kalma-
nın yolunu mu arıyor?
   Soru çok ama cevaplamak için sorgula-
yacak bir yapı yok! 
 Kimse çıkıpta sormuyor; sistem değişti, 
koalisyon dönemi bitti istediğin gibi atıyor, 
yönetiyorsun. Şimdi ‘yeni’ derken neyi kast 
ediyor? Neleri değiştirmek istiyorsun?. 
Mevcut anayasa hükümlerine uyan yargı 
yok ki,  yarın yaptıklarını dinleyen olacak 
mı? 
 Güç zehirlenmesi yaşayan bürokratını, 
adaletini, kraldan çok kralcı kesilenleri 
nasıl yola getireceksin?
 Sistem aksamaları,  anayasada boşluklar 
elbette vardır ve bu düzeltilmelidir. 
 Lakin ana sorun şu an için anayasa ya 
da kanunlarda değil!!!...
  Sorun iktidardan güç alan ve bu gücün 
arkasına sığınıp devlet ciddiyetinin askıya 
alınması, liyakatin kaldırılması, anayasal 
sözleşmeyi de ortadan kaldıran, anayasa 
mahkemesi kararlarına bile uymamak için  
çeşitli yolları deneyen güç zehirlenmesidir. 
 
 Velhasıl; anayasa toplumsal sözleşmedir 
ve herkesi bağlar. Önce atananlar, kanun 
uygulayıcılar mevcut anayasayı uygulamaktan 
imtina etmeyecek sonra yenisi üzerinde hep 
birlikte tartışacağız.. 
 Eskiyen anayasa ya da yasalar değil 
zehirlenen ve bu zehirle devleti ortadan 
kaldıran iktidar sarhoşluğudur. 

YAP - YAPIŞTIR!...

“Şehrinizden Haberiniz Olsun..”

MATBAA 
HİZMETLERİ...

KAŞE
DAVETİYE 
BROŞÜR

İL TARIM'A DURAĞANLI BİR 
MÜDÜR ATANDI!
Aslen Durağanlı olan ve uzun zamandır 

Sinop’ta İl Tarım Müdürlüğünde Müdür 
yardımcısı olarak görev Yapan Bekir Tan-

rıkulu Valilik Makamının 27.01.2021 tarihli oluru 
ile İl Müdür Vekili olarak görevlendirildi.
  İl Müdür Vekili Bekir Yücel TANRIKU-
LU görevlendirme sonrası yaptığı açıklamada; 
“Tarımsal potansiyeli daha yüksek bir sevi-
yeye getirmek,gerek İlimiz gerekse Ülkemizin 
Ekonomik ve kültürel açıdan Devletimiz ve 
Bakanlığımız ile birlikte var olanı sürdürürken 
yeni güzel işler yapacağımıza, birlik, beraber-
lik ve uyum içinde çalışacağımıza inancım 

tamdır. Bu yeni başlangıcın camiamıza  hayırlı 
uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Durağan İlçe Tarım Müdürlüğü yayınladığı  bildiri 
ile izinsiz küçükbaş ve büyükbaş hayvan satı-
mının yasak olduğunu yapanlara   cezai işlem 
uygulandığını belirtti. Yapılan açıklamada; “ 5996 
sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu’na istina-
den büyük ve küçükbaş hayvanlarını satarken 
İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bildirim yapmadan 
satan üreticilere ihbara binaen 1.513,00 TL 
idari para cezası uygulanmaktadır. Alım satım 
işlerinde satıcı,alıcının ad-soyad-tc ve imza-
sını pasaportun altına yazdırıp 4 hafta içinde 
bağlı bulundukları İlçe Tarım Müdürlüklerine 
getirmeleri gerekmektedir. Evraklar getirilme-
diği takdirde cezalar satılan hayvanın gittiği 
noktadaki İlçe Tarım Müdürlüklerince yazılıp, 
yine oradaki yetkililerce onaylanıp tarafımıza 
bildirilmektedir. Bu konuda bir sorunla kar-
şılaşmamak için lütfen hayvan satışlarınızı, 
basit ve ücretsiz bir işlemle, İlçe Tarım Müdür-
lüğümüze bildiriniz” denildi.

BİLDİRMEDEN SATMAYIN
 CEZAYI YEMEYİN!

Haber: Ümit EKER

Haber: Şükrü YILDIRIM


