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DURAĞAN DURAĞAN 
TÜKENİRKEN!!!???...TÜKENİRKEN!!!???...
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DOLAR DÜŞÜYOR 
AMA ZAMLAR 

UÇUYOR!
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SİNOP GÖÇÜYOR,
DURAĞAN TÜKENİYOR!
2020 yılı TÜİK 

nüfus istatis-
tikleri ya-

yınlandı. Sinop ilçeleri 

arasında  Durağan bir 
önceki yıla göre -%103 
.8’lik düşüşle yine re-
kor kırdı.  

 Sinop eksili-
yor Durağan 
tükeniyor 
dedirten 
rakamlar 
Durağan daki  
esnaf içinde 
yaşayanlar 
içinde alarm 
vermeye de-
vam ediyor.  
2015 yılında 
ilçe merkezi 

ve köyler dahil  18450 olan 
Durağan ilçesi 31 Mart 2019 
yılında yapılan yerel seçim-
lere doğru nüfusunu yükselt-
meye başlamış 2019 yılında  
tavan yaparak 10496 köy 
nüfusuna, ilçe merkezi de 
9319  rakamına ulaşmış 
toplamda 19815  olmuştu. 
2014 yılında köy ve merkez 
olarak 19415 olan rakamı 
geçmişti. 2020 yılında ise Si-
nop’ta -%103.8 düşen nüfusu 
köy ve ilçe merkezi toplamda 
17861 olurken köy nüfusu 
9914 ilçe merkezi ise 7947 
oldu.
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İLÇELERTOPLAM İLÇE MERKEZİ KÖYLER ARTIŞ HIZI(%)
Sinop(Ayancık)-1156 9382 23047 13665
Sinop(Boyabat)-1204 17131 43861 26730
Sinop(Dikmen)-1910 4090 5613 1523
Sinop(Durağan)-1290 12063 19495 7432
Sinop(Erfelek)-1314 7752 11244 3492
Sinop(Gerze)-1349 8599 22327 13728
Sinop(Merkez)-1627 20332 59571 39239
Sinop(Saraydüzü)-1981 4017 5132 1115
Sinop(Türkeli)-1693 8649 14236 5587
Sinop(Ayancık)-1156 9280 22565 13285
Sinop(Boyabat)-1204 16492 43826 27334
Sinop(Dikmen)-1910 3833 5488 1655
Sinop(Durağan)-1290 11041 18456 7415
Sinop(Erfelek)-1314 7574 11130 3556
Sinop(Gerze)-1349 8404 22623 14219
Sinop(Merkez)-1627 20213 60880 40667
Sinop(Saraydüzü)-1981 3707 5000 1293
Sinop(Türkeli)-1693 8475 14165 5690
Sinop(Ayancık)-1156 9119 22728 13609
Sinop(Boyabat)-1204 16338 44035 27697
Sinop(Dikmen)-1910 3773 5181 1408
Sinop(Durağan)-1290 8867 18318 9451
Sinop(Erfelek)-1314 7586 11211 3625
Sinop(Gerze)-1349 8167 23068 14901
Sinop(Merkez)-1627 20322 61708 41386
Sinop(Saraydüzü)-1981 3656 4921 1265
Sinop(Türkeli)-1693 8392 14308 5916
Sinop(Ayancık)-1156 9122 22625 13503
Sinop(Boyabat)-1204 16143 44025 27882
Sinop(Dikmen)-1910 3709 5012 1303
Sinop(Durağan)-1290 10987 18350 7363
Sinop(Erfelek)-1314 7696 11279 3583
Sinop(Gerze)-1349 8030 23661 15631
Sinop(Merkez)-1627 20963 63205 42242
Sinop(Saraydüzü)-1981 3759 4883 1124
Sinop(Türkeli)-1693 8326 14387 6061
Sinop(Ayancık)-1156 10488 23720 13232
Sinop(Boyabat)-1204 16830 44608 27778
Sinop(Dikmen)-1910 4161 5492 1331
Sinop(Durağan)-1290 12258 19650 7392
Sinop(Erfelek)-1314 8485 12049 3564
Sinop(Gerze)-1349 9137 24946 15809
Sinop(Merkez)-1627 11707 64544 52837
Sinop(Saraydüzü)-1981 5586 6777 1191
Sinop(Türkeli)-1693 11656 17947 6291
Sinop(Ayancık)-1156 10872 23686 12814
Sinop(Boyabat)-1204 16195 44435 28240
Sinop(Dikmen)-1910 3558 5016 1458
Sinop(Durağan)-1290 10496 19815 9319
Sinop(Erfelek)-1314 8165 11926 3761
Sinop(Gerze)-1349 8721 25327 16606
Sinop(Merkez)-1627 11585 65845 54260
Sinop(Saraydüzü)-1981 4529 6334 1805
Sinop(Türkeli)-1693 9737 15859 6122
Sinop(Ayancık)-1156 10613 23734 13121
Sinop(Boyabat)-1204 15752 44443 28691
Sinop(Dikmen)-1910 3587 4860 1273
Sinop(Durağan)-1290 9914 17861 7947
Sinop(Erfelek)-1314 8119 12024 3905
Sinop(Gerze)-1349 8586 26191 17605
Sinop(Merkez)-1627 11676 65489 53813
Sinop(Saraydüzü)-1981 4079 5885 1806
Sinop(Türkeli)-1693 9677 15973 6296

2017

2018

2019

2020

2015

2014

2016

İLÇELER TOPLAM İLÇE MERKEZİ KÖYLER ARTIŞ HIZI(%)
Sinop  216 460  134 457  82 003 -8,2
Merkez  65 489  53 813  11 676 -5,4
Ayancık  23 734  13 121  10 613 2,0
Boyabat  44 443  28 691  15 752 0,2
Dikmen  4 860  1 273  3 587 -31,6
Durağan  17 861  7 947  9 914 -103,8
Erfelek  12 024  3 905  8 119 8,2
Gerze  26 191  17 605  8 586 33,5
Saraydüzü  5 885  1 806  4 079 -73,5
Türkeli  15 973  6 296  9 677 7,2

2020

ATIK SU IRMAĞA AKIYOR, 
ARITMA TESİSİ NE YAPIYOR?

İYİ Parti Sinop - Durağan ilçe 
Başkanı Musa Önder geç-
tiğimiz yıllarda yapılan ve 
yaklaşık 20 trilyona mal 
olan alt yapı projesini sert 
sözlerle eleştirdi. Önder sos-
yal medyadan yaptığı payla-
şımda arıtma tesisinin durumu-
nu sorgulayarak; “20.5 trilyona 
mal olan altyapı ne yazık 
ki Gökırmak havzasına 
akıyor yapılan arıtma 
tesisi ne işe yarar? 
Bilen yok,  hesap so-
ran  yok!” cümleleri ile 
eleştirdi.
  Önder payla-

şımında; “ bunların çevre du-
yarlılığı bu kadar 20.5. trilyon 
harcanıp yapılan altyapı acaba 
birilerine rant sağlamak amaç-
lı mı yapıldı? yoksa Durağana 
ihtiyaç olduğu için mi yapıldı? 
İhtiyaç olduğu için yapıldı ise 
atık su ırmak havzasına akma-

malı, arıtma tesisine akmalı” 
dedi.
  Önder; belediye baş-
kanları ne iş yapar dediği 
açıklamasında; “ırmak 
havzasına akan atık 
su Durağan içme suyu 
ile ne kadar bağlan-
tılı.  İçme suyu ırmak 

altından sondajla alınan su ne kadar 
sağlıklı? Başkanın görevleri içeri-
sinde atık su ve içme suyu yok mu?   
Durağan halkı bunu hak etmiyor! 
Yapılan vaatler ne oldu? belediyecilik 
gönül işi idi. Gönül işi anlaşılan o ki 
birilerine ve şahsi menfaat işi oldu. 
Din iman diyerek halka zulüm işi 
oldu. Yazık yazık, Durağanın bir 5 yılı 
daha heba oldu” cümleleri ile sosyal 
medyadan paylaştı.

2021 yılında Durağan’da vatandaşa 
ve esnafa gelen su faturaların-

daki artış dikkat çekti. Su faturalarına 
eklenen katı atık ücreti ile fiyatlar bir anda 
arttı. Firmadan firmaya değişiklik göste-
ren ‘katı atık’ ücreti sudan pahalı olurken 
atık su ücreti ve su ücretleri birleşmesi ile 
esnafa da vatandaşa ek bir külfet getirdi.   
Belediye tarafından kesilen su faturaların-
da  Su 
Hizmet 
Geliri, 
Sayaç 
Okuma 
ücreti, Atık Su Ücreti, Katı Atık Bertaraf 
Ücreti olmak üzere 4 kalemden ücret alı-
nırken KDV’nin binmesi ile vatandaşa ciddi bir yük getirmeye başladı. 
Edinilen bilgilere göre her ay alınacak olan Katı Atık ücreti bedelinin 
Durağan Belediye meclisinin kararı olduğu ve her ay su faturalarına 
yansıtılacağı belirtilirken ev ve işyerlerine ayrı ücret tarifelerinin

SU FATURALARI 
VATANDAŞIN SUYUNU KAYNATTI!

2021 yılında Durağan Belediyesi tarafından 
gönderilen su faturalarında ki artış dikkat 
çekti. 4 Kalem ücretin yansıtıldığı ve KDV’nin 
eklenmesi ile ortaya çıkan fiyatlar vatandaşın 
cebine dokundu.... CHP Durağan ilçe başkanı 
Mustafa Eker artan fiyatlara tepki gösterdi.

TOPLAM
2014 YILI  SİNOP NÜFUSU

Sinop Valiliği’nin kararı ile  22 
Şubat’a  kadar kapalı yerler-

de pandemi kurallarına uygun 
olarak düzenlenecek eylem ve 
etkinlikler ile kamu düzeni ve 
sağlığını tehlikeye düşürmeyen 
Valilik ve Kaymakamlıklarca 
açık alanlarda düzenlenmesi 
uygun görülenler hariç olmak 
üzere tüm toplantı gösteri ve yü-
rüyüşler yasaklandı. 
 Sinop valiliğinden yapılan 
yazılı açıklamada; “Çin Halk Cum-
huriyeti'nde 12 Aralık 2019 tari-
hinde ortaya çıkan ve kısa süre-
de tüm dünyayı saran Covid-19 
salgınının halk sağlığı açısından 
oluşturduğu riski yönetebilmek 
adına sosyal hareketliliği ve ki-
şiler arası teması azaltarak sos-
yal izolasyonun mutlak şekilde 

sağlanması, salgının başka ki-
şilere bulaşma riskinin önlen-
mesi, mevcut kamu düzeninin 
korunması, kamu sağlığının teh-
likeye atılmaması ve salgının ya-
yılmasının önlenmesi amacıyla; 
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 
19. maddeleri ile 5442 sayılı İller 
İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi 
gereğince; ilimiz genelinde (po-
lis ve jandarma sorumluluk böl-
geleri dahil) kapalı yerlerde pan-
demi kurallarına uygun olarak 
düzenlenecek eylem ve etkinlik-
ler ile kamu düzeni ve sağlığını 
tehlikeye düşürmeyen Valilik ve 
Kaymakamlıklarca açık alanlar-
da düzenlenmesi uygun görü-
lenler hariç olmak üzere, ilimiz-
deki açık alanlarda yapılması 

planlanan her türlü açık hava 
toplantısı, yürüyüş, kapalı yer 
toplantısı, insan zinciri, oturma 
eylemi, basın açıklaması, stant 
açma, imza kampanyası, protes-
to eylemi vb. etkinlikler Valilik 
Makamının 08.02.2021 tarihli ve 
001 sayılı olurlarıyla 08.02.2021 
günü saat 12:00'den 22.02.2021 
günü saat 23:59'a kadar on beş 
(15) gün süre ile yasaklanmıştır” 
denildi

BiZ iZiN VERiRSEK KARARI!

Sinop Üniversitesi öncülüğün-
de 21-24 Ekim 2021 tarihleri 
arasında Sinop’ta düzenle-

necek olan Sinop Kültür ve Turizm 
Sempozyumu için yapılacak çalış-
malar hakkında bilgi alışverişinde 
bulunmak üzere Sinop Kültür ve 
Turizm Sempozyumu düzenleme 
kurulu üyeleri ve Boyabat Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Dr. Abdul-
lah ERAVCI Durağan Kaymakamı 
Ahmet Tozlu’yu makamında ziyaret 
etti.
 Sinop’ta düzenlenecek olan 
sempozyumda Durağan ilçesinin  kül-
tür ve turizm potansiyelinin ön plana 
çıkarılması, tarihi ve turistik alanlarla 
yöresel ürünlerin tanıtımının yapıla-
rak İlçenin kültürel zenginliklerinin 
değerlendirilmesi hususunda önemli 
istişareler yapıldığı belirtildi. Konuyla 
ilgili olarak kaymakamlık sitesinden 
yapılan açıklamada: “ Durağanımı-
zın tanıtım ve gelişiminin en üst 
seviyede gerçekleştirilebilmesi için 
İlçemizdeki tüm dinamikler hareke-
te getirilecek ve sistemli bir yol ha-
ritası izlenerek, halkımız da sürece 
dair bilgilendirilecektir” denildi.
.

 DURAĞAN'I EN 
ÜST SEVİYEDE

 TANITMAK 
İÇİN...

Türkiye Gazeteciler Federasyo-
nu’nun (TGF) 63. Başkanlar Konseyi 
toplantısı  Koronavirüs nedeniyle 
online olarak 07 Ocak 2021 günü in-
ternet üzerinden Başkanlar Konseyi 
üyeleri ve Basın Vakfı üyelerinin yo-
ğun katılımıyla gerçekleştirildi. Sal-
gının arttığı bu dönemde ülkemizde 
olumsuz etki yaratan koronavirüsün 
en çok etkilediği sektörlerden olan 
basın sektörünün yaşadığı zorluk-
ların tartışıldığı toplantıda gündeme 
gelen hususların kamuoyu ile payla-
şılması kararlaştırıldı.

1) Gazetecilerin karantina tedbir-
leri sırasında uygulanan kısıtlamalarla 
birlikte, hayati önem taşıyan böyle bir dö-

“ANADOLU BASINI 
OKSIJEN ÇADIRINDAN 

ÇIKARILMALIDIR”
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ERDEMİN PENCERESİ

 

TERÖR
 - Ya bizden yanasın ya teröristten 
yana… 
 Bu tespiti ilk kez İkiz Kuleler saldı-
rısı ardından George Bush’un ağzından 
duymuştuk. Yani, eğer bizden yana de-
ğilsen teröristsin. O günden bu yana ikti-
darlar sevdi bu ayrımı. Geçmişte bizden! 
olmayanlar “komünist” diye damgala-
nırdı. Günümüzde komünizmin yerini te-
rörizm aldı. Terörizmle iltisaklı, irtibatlı, 
illiyetli yada fiili olarak eylemci de olsa 
fark etmez. Terörist teröristtir. Ancak, 
her beğenmediğimize ya da bizden ol-
mayana terörist demenin de sakıncası 
olduğu bir gerçektir. 
 Nasıl mı?
 Herkes terörist sayılınca terörizm 
meşrulaşır, kötü bir şey olmaktan çıkar, 
olağan bir hal alır. Bundan da gerçek 
terörist kârlı çıkar. Dağdaki gerçek terö-
rist ile masum öğrenci aynı kefeye ko-
nulursa halkın teröre karşı öfkesi azalır, 
devletin terörle mücadelesi zaafa uğrar. 
Bunu da unutmayalım.

 KANAL

 Kanal İstanbul her fırsatta gündem-
de tutuluyor. Ulaştırma Bakanı Adil Ka-
raismailoğlu geçen gün demeç verdi: 
“Bu yıl kazma vurmak için çalışıyo-
ruz.” Kanal İstanbul’un  maliyeti olarak 
resmi demeçlerde 12 milyar dolar sözü 
geçiyor. Tahminlerse bunun 3-5 katı ol-
duğu yönünde. Olabilir ne var bunda di-
yebilirsiniz…
 Var olan şu;
 Pandemi nedeniyle bütçeden ça-
lışanlara yapılan finansmanın 1 milyar 

dolar olduğu, İm-
kânların bu kada-
rına el verdiği ko-
nuşulurken Kanal 
İstanbul için 12 milyar doları gözden 
çıkarmak zor olmayacak mı?

 ÖLÜM 
 Hayattan ayrılanlara yapılan cenaze 
yardımı her yıl güncelleniyor. 2021’in ta-
rifesi de belli oldu. Buna göre...
 Milletvekili öldüğünde: 18 bin 900 
TL.
 Eski milletvekili öldüğünde: 9 bin 
450 TL.
 Devlet memuru (en düşük rakam): 
3 bin 150 TL.
 SSK’lı veya Bağ-Kurlu: 928 TL.
 Bu tablo karşısında ne denir tam bi-
lemedim ama hayattayken geçilen kıyak 
ölünce de devam ediyor demek ki…

 MUTLULUK
 Kuruluşun biri anket yapmış. Ülke-
mizde hayatından memnun olanlar ço-
ğunluktaymış. Doğruluk derecesi nedir 
bilinmez ama insanoğlu isterse soğan 
ekmekle bile mutlu olur, şükreder. Ken-
dini mutlu edecek şeyi yine kendisi bu-
lur. Bu duruma en güzel örnek bir Os-
manlı hikâyesidir.
 Adam akşam eve gelmiş:
 - Karıcığım bu gün çok güzel bir 
şey oldu, demiş...
 - Hayrola ne oldu?
 - Cuma selamlığı sırasında padi-
şahın atıyla göz göze geldik...
 - Eeee...
 - At bana uzun uzun baktı, bu da 
beni çok gururlandırdı ve mutlu etti.

E-posta: erdeminpenceresi@sehirgazetesi.comE-posta: erdeminpenceresi@sehirgazetesi.com
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İlçemizde uzun zamandır eksikliği hissedilen inşaat 
mühendisliği firması açıldı
İNŞAAT’TA PLAN PROJE VE DANIŞMANLIK İÇİN 
ARAŞTIRMAYIN BİZE GELİN!

İlçemizde uzun 
zamandır ek-
sikliği hissedi-

len inşaat mü-
hendisliği firması 
açıldı. Durağanlı 
bir mühendis 
ilçemizde kendi 
bürosunu açarak 
faaliyete başladı. 
Durağanlı  genç 
mühendis Mür-
teza Yıldırım son zamanlarda 
önemli bir meslek haline gelen 
ve sorumluluk isteyen inşaat 
projeleri noktasında insanı-
mızın komşu ilçelere illere 
gitmesinin önünü kesmeye 
hedefliyor. Son çıkan yasalarla 
birlikte her türlü inşaatın baş-
langıcı ve değişiklik aşamasın-

da, mimarisinde 
projenin önemli 
olduğunu vurgu-
layan Yıldırım; 
“genelde bizim 
meslek bü-
yükşehirlerde 
ve gelişmiş 
yerlerde daha 
çok kazandı-
rır. Ama ben 
kendi doğdu-

ğum coğrafyayı ve bölgemi 
seviyorum. Buralara karşı 
kendimi sorumlu hissedi-
yorum. Bu nedenle ilçemde 
faaliyet yapmak üzere büro-
mu açtım. Kendi alanımızda 
Durağan’da vatandaşımıza 
ayağında hizmet getirmeyi 
hedefliyoruz” dedi.  

 Yıldırım; yapı güç-
lendirme uygulamaları 
şantiye şefliği, plan proje ve 
danışmanlık hizmetleri ile 
Durağan’da vatandaşımızın 
hizmetinizdeyiz ifadelerini 
kullandı. 

Haber: Şükrü Yıldırım
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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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HAFTANIN SÖZÜ....
Düşündüğünü söyleyenden korkma, söylediğini düşünmeyenden 
kork.                                                                                    

 Hint Atasözü

Sinop - Durağanlı olup İstanbul’da 
ikamet eden Fatih Şahin sosyal 
medya üzerinden yaptığı yayın-

larla büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. 
Seslendirdiği şiirlerle ve çektiği kliplerle 
dikkat çeken  Şahin instagram sayfası ve  
youtube kanalı üzerinden yaptığı pay-
laşımlar büyük beğeniler alırken Şahin 
kendine özgü üslubu ve seslendirmesi 
ile profesyonel sanatçıları aratmayacak 
düzeyde yaptığı yayınlarla dikkat çeki-
yor.. 

SOSYAL MEDYA DA FENOMEN OLMAYA 
ADAY DURAĞANLI… 

Haber: Gülcan EKER

ZAYİİ.... ZAYİİ.... ZAYİİ.... ZAYİİ....
Durağan V.D. bağlı S.S. Karacaören Köyü Sulama Kooperatifi’nin geçmiş döneme ait 
yönetim kurulu karar defteri kaybolmuştur. HÜKÜMSÜZDÜR

S.S. Karacaören Köyü Sulama Kooperatifi

nemde halkımızın bilgiye erişimini 
sağlayan gece gündüz demeden 
sağlıklı/sağlıksız ortamlarda zor 
şartlar altında çalışan, bu uğurda 
kendi canını ve ailesini riske 
atan, kamu yararı için her zaman 
halkla, bürokrasiyle ve siyasilerle 
sürekli yüz yüze olan kişilerdir. 
Meslektaşlarımızın da sağlıklı bir 
ortamda görev yapmaları için, 
yapılacak aşı sayesinde virüs 
ile ilişiği kesilip sağlıklı ortamlar-
da görev yapması bir an evvel 
sağlanmalıdır. “Bunun için tüm 
gazeteciler öncelikli olarak aşılan-
malıdır.”
 2) Devletimizin 
birçok esnaf grubuna destek 
paketi açıklamasına rağmen zor 
bir süreç yaşayan gazeteciler bu 
desteklerin dışında bırakılmış-
tır. Gazeteler maaş vermekte, 
çalışanlar da maaş almakta 
zorlanmaktadır. Gazeteler bu gün 
ilanların yetersizliği yüzünden 
maliyetlerini bile karşılayamaz 
duruma gelmiştir. Devletimizin 
acilen “Basın sektörü ve çalışan-
ları için de maddi destek paketi 
açıklaması, bunun yanında ayak-
ta durabilmek için gazetelere, TV 
ve radyolara faizsiz kredi verilme-
si sağlanmalıdır.” 

 3) Bu güne kadar 
gelinen süreç içerisinde Televiz-
yon ve Radyolar da zor durumla-
ra düşmüştür. Reklam gelirlerinin 
en alt seviyelere düşmesi ile 
birlikte TV’lerin Uydu bedellerinde 
herhangi bir iyileştirmeye gidilme-
mesi sektörü çok zor durumlarda 
bırakmıştır. “Uydu bedellerinde 
acilen iyileştirme yapılmalıdır.” 
Radyolarda pandemi döneminde 
telif haklarını ödeyemedikleri, 
zorunlu giderlerini dahi karşılaya-
madıkları  için birçok yerel radyo 
kuruluşu icralık olmuş, çoğu 
kapanma kararı almıştır. Hayati 
süreçlerini devam ettirebilmeleri 
için tüm desteklerden faydalandı-
rılmaları gerekmektedir.
 4) Cumhurbaş-
kanlığı İletişim Başkanlığı Basın 
Kartı Komisyonu görevini tam 
anlamıyla yapamamaktadır. Karta 
müracaat eden meslektaşlarımız 
süreleri dolmasına rağmen kartla-

rını alamamaktadır. 
Sürekli basın kart-
ları hala yenilenme-
yen birçok arka-
daşımız mağdur 
edilirken süresi 
geçen ya da basın 
kartları yenilenecek 
meslektaşlarımızın 
kartlarının verilmesi 
neredeyse 1 yılı 
bulmaktadır. Basın 
sektörü çalışanları-
nın yıllarca büyük bir gururla ta-
şıdıkları bu kartlar için uygulanan 
bugün kü tutum meslektaşlarımızı 
mağdur etmektedir. “Hak edilen 
Sürekli Basın kartlarının verilmesi 
ve Basın kartlarının yenilenmesi 
en hızlı şekilde yapılmalı ve hak 
sahibi gazetecilerin itibarı geri 
verilmelidir.”

 5) Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde bulunan 
meslektaşlarımızın taşımış olduk-
ları basın kartlarının Türkiye’de 
geçerli olması sağlanmalı, sorun 
yaşadıkları Türkiye’de Türk basın 
kartlarıyla aynı özellikte itibar 
görmesi sağlanmalıdır.

 6) İnternet gazete-
ciliği ile ilgili yasanın halen çıkar-
tılmamış olması basın sektörünü 
ve hayatımızı olumsuz yönde 
etkilemeye devam etmektedir. 
Basın ilkelerine uygun şekilde 
görevlerini yapanların dışında 
merdiven altı habercilikle birlikte 
şantaj ve asılsız haberlerle gün-
dem yaratan internet medyasının 
bir an evvel birbirinden ayrılması 
gerekmektedir. Yapılacak düzen-
lemeyle haksız rekabetin ortadan 
kaldırılması ile birlikte internet 
medyasının hem basın kartı, 
resmi ilan, hem de yıpranma payı 
gibi haklardan faydalandırılması 
gerekmektedir. Tüm siyasetçilerin 
ve halkın karşı olduğu gazeteci-
lik adı altında bu kutsal mesleği 
lekeleyenlere de gerekli yaptı-
rımların uygulanarak mesleğin 
onurunun kurtarılması şarttır.

 7) Basın İlan 
Kurumunun ilan alan gazetelere 
uygulamış olduğu %15’lik kesin-

tinin Covid-19 pandemi süreci 
içerisinde bir süre alınmaması 
veya alınması elzem ise oranın 
%8’e düşürülmesi yerel medya-
nın yaşaması için hayati önem 
taşımaktadır.

 8) Yerel medya 
için en büyük gelir kaynağı olan 
İcra ilanlarının askıya asılma-
ması, bu ilanların yaygın medya 
yerine illerimizde imkansızlıklar 
içinde çıkan yerel gazetelerde 
değerlendirilmesi sağlanmalı 
ve Anadolu medyasının ayakta 
kalmasına destek olunmalıdır. 

 9) Yerel basının en 
büyük destekçisi olması gereken 
belediyelerin meclis kararlarının 
tüm illerde gazetelerde yayınlan-
ması ve halkın belediye mecli-
sinde alınan kararları sağlıklı şe-
kilde takip etmesi sağlanmalıdır. 
Bu sayede hem halkımız yapılan 
işlerden haberdar olacak hem de 
yerel basına can suyu olacaktır. 

 10) 1994 yılında 
grekomen güreş dalında 25 
yıl aradan sonra altın madalya 
alarak Avrupa Şampiyonluğunu 
ülkemize kazandıran Artvin’li Milli 
Güreşçi Erol Koyuncu’nun vefa-
tınından sonra hiçbir şekilde ülke 
gündemine gelmemesi, bakanlık 
ve milli takımlar tarafından bir 
açıklama yapılmaması ve yaygın 
basında yer almaması büyük bir 
vefasızlıktır. Ülkesi için mücadele 
ederek Türk Bayrağını göndere 
çektirip İstiklâl Marşını okutma-
sının karşılığı böyle bir vefasızlık 
olmamalıdır. Ülkemizdeki tüm 
milli sporcularımıza değer veril-
mesi sahip çıkılması ve siyasal-
laştırılmaması gereklidir.

“ANADOLU BASINI OKSIJEN ÇADIRINDAN ÇIKARILMALIDIR”
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VATANDAŞIN EVİNE, 
ESNAFIN KASASI-

NA PARA GİRMİYOR 
AMA ÜCRETLER 

ARTIYOR!
Katı Atık ücretinin ve atık su ücreti-
nin eklenmesi ile artan su fiyatlarına 
tepki gösteren CHP Durağan ilçe 
başkanı Mustafa Eker; “vatandaşın  
geçinmekte zorlandığı böyle bir 
dönemde ek külfetlerin getirilmesi 
doğru değildir. Özellikle insani ve 
en temel ihtiyacı olan su da yapı-
lan bu artışlar zaten göç veren ve 
ekonomik olarak zorda olan Dura-
ğanlı hemşerilerimizi, esnaf kar-
deşlerimizi oldukça zorlayacaktır. 
Belediye meclis üyeleri öncelikle 
esnafını korumalı, alınacak ücretleri 
de hakkaniyet ölçüsünde alınmasını 
sağlamalıdır. Katı atık ücretinde fi-
yatlar neye göre belirlenmiş ve nasıl 
bir yöntem izlendiği kamuoyuna 
açıklanmalıdır. Her yıl göçen, göç-
mekte olan Durağan halkına seçim-
lerde bunun geleceğini söylemiştim 
ama bende bu kadar fahiş fiyatlar 
beklemiyordum. Atık su ücreti, katı 

atık ücreti ve su parası derken artan 
faturalar vatandaşımızı da canından 
bezdirecektir. Özellikle topu taca 
atan ve Durağan halkının karar-
ları sadece belediye başkanının 
aldığının zannettiği bu kararlarda 
belediye meclis üyelerinin de im-
zası olduğunu hatırlatmak isterim. 
Vatandaşımız Seçtiklerinden  izahat 
istemeli, hesabını sormalıdır. Bu fi-
yatlar neye göre belirlenmiş, beledi-
ye meclis üyeleri bu fiyatların altına 
nasıl imza atmışlardır? Halkımız 
artık tek kişiye değil seçtiklerinin 

tümüne hesap sormalı, hizmetle-
rinden ve onun kendisine yansıyan 
sorumluluklarından da tüm seçilen-
leri sorumlu kılmayı öğrenmelidir” 
dedi. 

VATANDAŞIMIZ SEÇ-
TİKLERİNİN KENDİ-

LERİNE HİZMET EDEN 
BİREYLER OLDUĞUNU 

UNUTMASIN!
 Eker konunun takipçisi 

olacaklarını ifade ederek;  “bizler 
iktidar olmasak ta halkımız gerekli 
desteği vermese de onların hak-
larını savunmaya geçimlerini ve 
yaşamalarını kolay kılacak Durağan 
ölçeğinde yetkilileri izlemeye ve 
takip etmeye devam edeceğiz. Ama 
vatandaşımızdan da tek isteğimiz 
oy verdikleri insanlardan kendilerini 
temsil eden makam sahibi kişiler-
den hesap sormalarını, gerektiğinde 
tepki göstermelerini bekliyoruz. 
CHP Durağan ilçe başkanlığı  olarak 

partimizin kapıları sonuna ka-
dar  sesini duyurmak isteyenlere, 
dertlerini iletmek isteyenlere açık. 
İnsanımızın sorunlarını kendimize 
dert edinmeye, çözüm bulmaya, 
bize iletilen her türlü sorunu yetkili 
makamlara iletmeye ve kamuoyuna 
duyurmaya devam edeceğiz. Yeter 
ki; vatandaşımız da seçtiklerinin 
hepsinin kendilerine hizmet eden 
belirli dönem için seçilen insanlar 
olduğunu unUtmasın ve hesap sor-
sun” dedi.

      
 AYKIRI  KALEM.. .AYKIRI  KALEM.. .

DOLAR DÜŞÜYOR AMA ZAMLAR UÇUYOR!

Köprü ve otoyollara %26 oranında zam 
geldi. Avrasya tüneli geliş - gidiş ücreti 

92 TL’ye yükseldi. Minibüsler için 138 TL’ye 
yükseldi. Osmangazi Köprüsü geçiş ücre-
ti  geliş - gidiş 147,50 TL’ye yükseldi. Mini-
büsler için 236 TL’ye yükseldi. Yavuz Sultan 
Selim köprüsü geçiş ücreti geliş - gidiş 55 TL’ye 
yükseldi. Minibüsler, kamyonlar için sınıflarına 
göre geçiş ücreti katlanıyor. Dolara endeksle-
nen bu oranlar doların düşmesine rağmen geçiş 
ücretleri düşmedi. Aksine küçük esnafların 
kapalı olduğu, tüm kesimlerin zorlandığı döne-
me rağmen 2 kat daha zamlandı. Hafta sonları 
sokağa çıkma yasağında bu köprülerden araç 
geçmese dahi araç geçiş garantisi verildiği için 
49 yıl boyunca yüklenici firmaya devletin kasa-
sından bu para ödeniyor, ödenecek. İstenilen 
araç sayısı geçse de, geçmese de aradaki fark 
müteaahit firmaya garanti edildiği için ödeniyor. 
Anlaşmazlık durumunda ise İngiltere Mahkeme-
leri yetkili kılınmıştı. Elektrik %6, Doğalgaz %2, 
Şeker %10, ÖİV %10, Araç muayene %9.11, 
Gübre 12 ayda %80, Süt ve süt ürünlerine %25, 
Ayçiçek 4 ayda %40 zamlandı. Ehliyet, pasa-
port gibi vergilere de zam geldi.  
 

Millet perişan, TRT neyin kafasını yaşıyor? 
 
 TRT BELGESEL çöp artıkları nasıl toplanır 
diye tüyolar verdiği görüntüsü sosyal med-
yada hızla yayıldı. Nerede, ne zaman çekildi 
bilmiyorum ancak yeni görüntüler olduğu ileri 
sürüldü. Aynı gün Takvim Gazetesi’de “Markete 
tok gidin. Seçmek zor olmasın” diye epey bir 
saçmalıklar silsilesini ana manşet yapmıştı. 
Milletle dalga geçmeye de başladılar. Esnafı 
kapalı tutan, ekranlarda esnafa, “aman açma-
yın” diyen sizler acaba belgeselini çektiğiniz o 
ürünleri yiyor musunuz? Yiyorsanız görüntüde 
artıkların önünde sunum yapan videodaki şahıs 
neden tadına orada bakmıyor? Şimdi bunu 
paylaştım diye birileri kılıfını hazırlamadan 
söyleyeyim. Ben israfı asla sevmem. Ekmek 
kırıntısını bile atmam, bırakmam. Devletin ka-
nalı TRT BELGESEL neyin mesajını vatandaşa 
veriyor? Eğer maksatları israfı anlatmaksa önce 
ABD’den alınan makam araçları sorgulanmalı. 
İsraf zaten böyle anlatılmaz. Millete “Bunlarla 
yetinin” demek isteniyor galiba. Kaldı ki, vide-

oda ‘İsraf’ ifadesi de 
geçmiyor, niyet buysa 
önce ağa babalarınıza 
israfı, halkın da düştüğü 
durumu, esnafın hali-
ni, kiralarını ödeyemeyen 
insanları haberleştirin. Peki burada verdikleri 
mesaj: “Ekonomiyi mahvettik, bunlarla idare 
edin” demek değil midir Kişiye göre yasakların 
şekillendiği, zenginin keyif, garibanın çile çektiği 
Plandemi’de işinden gücünden olmuş işsiz, aç, 
fakir, yoksul insanlara “siz bunlara layıksınız” 
mı deniyor? Halimize zaten bizler şükrediyoruz 
ama milletin vergilerini çarçur edenleri bir türlü 
doyuramıyoruz. Asıl belgesel, haberlik konular 
istiyorlarsa biz de bir ton haber var. TRT’ye tav-
siyem; Belgesel çekecekseniz Tepedeki israfla-
rı, kamu dairelerindeki israfı anlatmakla baş-
layınız.. “YÜREK VAR MI SİZDE” gerçekleri 
paylaşacak. Devletimizin kanalına yakışmayan 
bu görüntüleri millete sunan TRT’yi kınıyorum. 
 
 
PROF. DR. Canan Karatay’dan Bilim Kurulu 
Üyelerine Corona ayarı! 
 
Coronavirüs’te bilinmeyen tarafları anlattığı 
için şu sıralar ekranlara çıkarılmayan Prof. Dr. 
Canan Karatay aşıyla ilgili İnegöl’de sorulan 
soruya verdiği cevap: “Gripte bir virüs. Bu 
sene konuşan var mı? Virüsler her sene, her 
dakika kılıf değiştirir. Her sene yenisi çıkar. 
Bunun aşısı olmaz. Görüyorsunuz Korona-
virüs aşısı diyorlar. Kardeşim Koronavirüs 
aşısı yapamazsınız. Bunun aşısı olmaz. Aşı 
bir işe yaramaz. Bağışıklığınızı güçlü tutun.” 
şeklindeydi. Yani yaşadığımız süreç, küresel 
güçlerin bizlere dayattığı süreç bir planın 
parçası mıdır? Bu bağlamda; 
 Kongreler, mitingler, tatil yerleri tıka basa. 
Yasak yok, ceza yok, maske yok, mesafe yok, 
sokak yasağı yok, ceza yok, aksine teşekkür 
var. Düğünler yasak, cenazeler yasak, okullar 
yasak, dükkânları açmak, yan yana masa koy-
mak yasak, akraba yasak, komşu yasak, ceza 
var, fırça var, maske var, mesafe var, sokak 
yasağı var. Plandemi davasının özeti bu olsa 
gerek..
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Sinop genelinde ilçelerin 2020 yılında en çok göç veren ilçesi -%103.8 ile Du-
rağan olurken onu sırası ile -%73’lük düşüşle Saraydüzü, -%31.6 ile Dikmen, 
-%5.4 ile Sinop Merkez göç veren ilçeler oldu.
  Buna karşılık 2019 yılında köy 8721, ilçe merkezi 16606 toplamı  
25327’YE ulaşan Gerze %33.5 nüfus artışı ile nüfusu 2020 yılında toplamda 
köy bazında 135 kişi düşerken ilçe merkezinde 999 kişilik artışla toplamda 
26191 nüfusla en fazla göç alan ilçesi oldu. Nüfus artışında Gerze’yi, %8.2 
ile Erfelek, %7.2  Türkeli, %2 ile Ayancık izlerken Boyabat ise %0.2 lik  nüfus 
artışı sağladı.
 -%8.2  göç veren Sinop ise en çok göç veren iller arasında 12. Sırada 
yer aldı. 

SİNOP GÖÇÜYOR,
DURAĞAN TÜKENİYOR!
İLÇELER TOPLAM İLÇE MERKEZİ KÖYLER ARTIŞ HIZI(%)
Sinop  216 460  134 457  82 003 -8,2
Merkez  65 489  53 813  11 676 -5,4
Ayancık  23 734  13 121  10 613 2,0
Boyabat  44 443  28 691  15 752 0,2
Dikmen  4 860  1 273  3 587 -31,6
Durağan  17 861  7 947  9 914 -103,8
Erfelek  12 024  3 905  8 119 8,2
Gerze  26 191  17 605  8 586 33,5
Saraydüzü  5 885  1 806  4 079 -73,5
Türkeli  15 973  6 296  9 677 7,2

2020

 uygulandığı, 
market ve işyer-
lerinde ise farklı 
ücret uygula-
masına gidildiği 
belirtiliyor. 
Durağan’da 
su ücretlerinin 
hane başına 
ortalama olarak 
yaklaşık 50 TL. 
ye dayandığı 
esnaflarda ise bu 
rakam Katı Atık 
ücretinin eklen-
mesi ile daha da 
yüksek çıktığı be-
lirtiliyor.  Evlerde 
atık su ücreti 
kullanılan suya göre belirlenirken katı atık 
ücreti ise sabit ücret olarak faturaları yan-
sıtılacağı ifade ediliyor.  Geçim şartlarının 

zorlaştığı bu dönemde su faturasına  
katı atık ücretinin eklenmesi ile artan 
fiyatlar vatandaşı daha da zora soktu. 

SU FATURALARI 
VATANDAŞIN SUYUNU KAYNATTI!VATANDAŞIN SUYUNU KAYNATTI!

Mustafa EKERMustafa EKER
CHP CHP 

Durağan İlçe BaşkanıDurağan İlçe Başkanı

Haber: Gülcan EKER
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mustafaeker57@gmail.commustafaeker57@gmail.com

SON SÖZ

Son 5 yıldır Durağan TÜİK’in nüfus istatistikle-
rinde ciddi bir düşüş yaşamıyor aksine 2019 ye-
rel seçimlerine girerken hem ilçe merkezi hem 
de köyler yoğun bir nüfus artışı yaşıyordu. 2020 
yılı verileri açıklandığında ise Durağan yine Si-
nop’un göçte rekor kıran ilçesi oldu.  
  Sinop genel olarak göç veren bir il olurken 
Türkiye ortalamasında -%8.2 lik göçle Türkiye 
de en fazla göç veren iller arasında 12. Sıra-
da yer aldı. Sinop’un ilçeleri bakımından bakıl-
dığında ise  Durağan -%103.8’ lik göç oranı ile  
rekor kırdı.  2019 yılı verileri ile 2020 yılı verileri 
kıyaslandığında ortaya çıkan bu durum köy ve 
ilçe merkezi olarak ele alındığında 2019 yılın-
da ilçemizde yaşayan ama 2020 yılında ilçe-
mizden göç eden 1954 kişi demektir. Üstelik 
gurbete giden bu göç dünyayı saran pande-
mi döneminde yaşanmıştır. Oysa tam tersi 
olması gerekirdi.. Büyükşehirlerden ilçeye ge-
lerek salgından kurtulmak yaylalarda, köylerde 
yaşamak isteyenler olmalıydı!....
 Bu durum 2019 yerel seçimleri öncesinde 
köy muhtarlıkları için gelen seçmenlerin ikamet 
ettikleri yerlere dönüşü olarak algılanabilir. O 
nedenle gazete olarak biz rakamları 2014 yılın-
dan aldık ki; bu gün geldiğimiz tablo da 5 yıllık 
süreçte 20 binlerden 17 binlere inen bir Dura-
ğan’ın irdelenmesini neler olduğunun sorgulan-
masını istedik..
  Meslek yüksek okulu ve değişik sebepler-
le yapılan çalışmalarda ilçe merkezi 9 binleri 
görse de bu gün için 7 binlere tekrar inmiş 
olması, gelecekte ilçemizin karşılaşacağı in-
san sirkülasyonunun daha da azalmasının 
esnafımızda sıkıntılar yaşatacağı görülmeli-
dir.
 İlçeye yapılan yatırımlar beton binalar plan-
sız yapılaşma ve artan maliyetler buna karşılık 
sağlanamayan ekonomik girdiler, üstelik bir çok 
kamu kurumunun ilçeden değil komşu il ve ilçe-
lerden alışveriş yapması, esnafın belini büken 
en önemli uygulamalardan biridir.  Üstelik bir 
çok kamu kurumunun yöneticisinin, çalışanının 
zorunlu misafirmiş gibi durması, kurumlar bir 
an önce kapansın da gidelim dercesine; yatıya 
komşuya, kahvaltıya simitle ilçeye, akşama 
ise dolmuş saatine ilçe merkezine bile çık-
madan gidiyorsa, sorun gidenlerde değil de-
ğişmeyen zihniyetlerdedir… 
  Öncelik olarak; ilçe planlı yatırım yapmalı 
ve zihinsel dönüşümde temeller atmalıdır.
  Açılan her fabrika ilçe de sirkülasyon an-
lamına gelmez.. Her istihdam paranın Dura-
ğan’da kalacağının garantisi olmaz…. İlçede 
sosyal yardımlaşma fonu ile geçimini sürdüren 
ama aynı zamanda Çorlu ve büyük kentlere ço-
luğunun çocuğunun geleceği için yatırım yapan 
orta yaş grubu üstü anne ve babalar vardır.  Bu 
insanlar bu ilçeden umudu kesmiş ama doğ-
dukları topraklarda ölmek için vakit geçirirken 
elindeki kıt kanat kaynakları da çocuklarına yol-
lamakta onların gelmemek üzere o kentlerde 
yerleşmelerini olanak sağlamak istemektedir-
ler.. 
 Planlı yatırımdan kastım, yapılan beton blok-
larının değil ilçede esnafa umut olacak, kaynak 
olacak, ilçeye gelen kaynakların eşit ve adil da-
ğılımını sağlayacak  projeler olmasıdır. İlçede-
ki insanımızın en büyük geçim kaynağı devlet 
eliyle fon ve istihdam alanı olarak ta İŞKUR gel-
mektedir. İŞKUR’da  sabit isimler, siyasi den-
geler oy avcılığı ile yapılan alımlar ilçe adına 
karanlık bir tablo çizmektedir. Fon ise birkaç 
beyaz eşya firmasına, birkaç markete ufak 
hesaplar ama esnaf için büyük kaynaklar 
sunduğunu zannetse de sadece eleştirilerin 
merkezine yerleşmekten kendini uzaklaştıra-
mamaktadır. Çünkü; adil olmayan tüm esnafa 
ve esnaf kitlelerine yayılmayan dedikodusu ise 
yalan yanlış  ilçenin en üst başına kadar yayılan 
bir hal almaktadır. İlçeyi yönetenler, siyasette 
söz sahibi olanlar; kimi Samsun, kimi Sinop, 
kimi İstanbul’da yerler alırken bu ilçede gele-
cek adına söz söylemeye hala devam etmek-
tedirler. 

 Bu ilçede açık ce-
zaevi açılırken yaz-
dığım bir yazı da 
dolmuşçuluk yapma-
ya hazır olun demiş-
tim... Bu gün ilçeye büyük bir kazanımmış 
gibi sunulan açık cezaevinin kapalı cezaevi 
kadar getirisinin olmayacağını belirtmiş bir 
çok arkadaşıma da bu konuyu dillendirmiş-
tim. Bu gün gelinen noktadaysa açık cezaevi-
nin kapatılması yerine başka projelerin hayata 
geçirilmesi konuşulmaktadır. Kaybolan yıllar, 
giden insanlar geri  gelmeyecektir. İlçenin  
sosyal yaşam alanlarına, insan sirkülasyonu 
sağlayacak ciddi projelere ihtiyacı vardır.  Önce-
lik esnaf olmalı, esnafa yeni kaynaklar sunulma-
lı, yeni imkanlar yaratılmalıdır. Projeler kamu 
kurumları değil kamu kurumlarına insan 
sirkülasyonu sağlayacak, dışarıdan kaynak 
getirecek, esnafı besleyecek, umut aşılaya-
cak yapılar olmalıdır. Hiç bir memur, hiç bir 
doktor, hiç bir öğretmen ya da vatandaş bina 
güzel diyerek, görüntüsü beni cezbetti diye-
rek binada kalmaz, yaşayamaz uzun müddet 
ömrünü orada sürdürmez. Gezmek ister, eğ-
lenmek ister, gördüklerini yaşamak, başkaları 
gibi gülmek, sevmek, sevilmek hayatın tadını 
çıkarmak ister..    
 Oysa ilçemizde gençler  ara sokaklarda, ev 
hanımları balkonlarda, esnaf ve bir grup insan 
da sokakta gezmektedir.. Nüfusun yarısı zaten 
açık cezaevi gibi sokağa inmeden, esnafını gör-
meden hafta sonları komşu il ya da ilçelerde 
alışveriş merkezlerinde gezinirken bu ilçe son 
kurşunu esnafını da sanayicisini de kaybetmek 
üzeredir! Çünkü kafalar binalarda, çözüm(!?) 
sözlerde  akıl ise hala menfaatte, kibirde, 
gösterişte karşılıklı ilişkilerle sen ben al tak-
ke ver külah muhabbeti hayat sürmektedir. 
Sivil toplum örgütü yoktur(!?), Sivil toplum  
örgütlerini aktif hale getirmek, yenisini kur-
mak, var olanı yaşatmak, konuşmasını sağ-
lamak, eleştirel bakışı hakim kılmak akıllara 
gelmemektedir. 
  İlçe tükeniyor, Sinop göçüyor,  Durağan’ı 
yaşatan köyler boşalıyor ama hala insan sir-
külasyonu için ne yapılabilir? kimse düşün-
müyor. Unutmayın; esnaf sadece hizmet de-
ğil var olan ekonomik kaynak aynı zamanda 
değişimi sağlayacak güçtür.  Hayalleri olma-
yanların hayali bir ev, bir araba uzakta bir ya-
şam siyasilerin tercihi olabilir. Ama bu ilçede 
yaşayanların tek derdi bu ilçede sonuna kadar 
kalmak, mücadele etmek sabrın tükendiği yerde 
göç etmek gerçeği ile karşı karşıyadır. Durağan 
da her esnaf borç batağında, yükü ağır, müca-
dele ettiği rekabet ettikleri  internet dünyası, 
komşu ilçeler var iken birde sizin kazanma 
hırslarınız ve zihinleriniz olmamalıdır. Beton-
la doldurduğunuz yerler değil(!) insanların gelip 
geçtiği, yaşarken nefes aldığı, hayat bulduğu, 
evdekilerin sokağa çıkıp gezdiği, yeni yaşam 
merkezleri Durağan’ı geleceğe taşır. 
 Hanımefendiler, genç kızlarımız, Beyler, 
beyefendiler; sevgili esnaf kardeşim; bu ilçe-
de yıllardır aynı şeyi konuşup, aynı metotla çö-
züm yolu aramaktan bıkmadınız mı?  Aynı yolu 
deneyerek farklı bir sonuç elde etmek bilime 
de insan aklına da uygun değildir. Bireylerin 
kazandığı, betonların yükseldiği kentlerde 
toplum kazanmaz, yeni köleler yaratır.. Farklı 
ama etkili olan bulunduğun yerin değerlerini gün 
ışığına çıkartıp, kirletmeden geleceğe taşımak 
her kesimin ulaşabileceği güzellikleri toplumla 
buluşturmak, yaşanılabilir sosyal bir kent oluş-
turmakla ancak  bu ilçeyi tekrar ayakları üzerine 
dikebiliriz. Aksi takdirde giden gider, kalan sağ-
lar bizimdir diyenler kalır, onlarda günün birinde 
göç eder ama sen göremezsin…  
 Durağan çökerken bir kaç aklın düşündü-
ğü ve sadece  toplumu istihdama kilitleyerek 
yarattıkları bu cehennemde, cenneti yaşat-
maları mümkün değildir. Asıl olan zihinlerin 
değişmesi, toplumun kendi ile esnafı ile ba-
rışmasıdır… 

DURAĞAN TÜKENİRKEN!!!???...

“Şehrinizden Haberiniz Olsun..”
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Ayhan; “Çocuk köyü projesi” ile dünya çapında ödül alacağız
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan; “Önem verdiğimiz projelerden 
biri çocuk köyü projesi, bu proje ile dünya çapında ödül almayı düşü-
nüyoruz” dedi.

Sinop Belediye Başkanı Barış 
Ayhan, Sinop merkezde yayın 
yapan Vitrinhaber’e belediye 
çalışmaları ve projeler ile 
ilgili önemli açıklamalarda 
bulundu. 

ÇOCUK KÖYÜ PROJE-
MİZLE DÜNYA ÇAPINDA 
ÖDÜL ALACAĞIMIZI 
DÜŞÜNÜYORUZ
Sinop belediye başkanlığı 
olarak önem verdikleri projeler-
den bir tanesinin de çocuk köyü 
projesi olduğunun altını çizen 
Belediye Başkanı Barış Ayhan, 
bu proje ile dünya çapında ödül 
almayı düşündüklerini söyledi. 
Ayhan; “Bizim çok önem 
verdiğimiz projelerimizden 
bir tanesi de çocuk köyü 
projemiz. Bu proje ile dünya 
çapında ödül beklediğimizi 
belirtmek istiyorum. Bizi çok 
heyecanlandıran bir proje. 
KUZKA ile birlikte yürüttü-
ğümüz ekolojik turizm ala-
nındaki çocuk köyünde kuş 
gözlem kulelerinden karikatür 
atölyelerine kadar her şey 
var. Dezavantajlı grupların, 
engelli vatandaşlarımızın, 
çocukların herkesin kendi-
lerinden bir şeyler bulabile-
ceği boş vakitlerini güzel bir 
şekilde değerlendirebilecek-
leri, çocuklarımızı toprakla 
ve tabiatla buluşturacak bir 
proje. Bu projenin de fizibilite 
çalışmaları tamamlandı. Alan 
projesi hazır. KUZKA’nın da 
onayıyla inşallah düğmeye 
basacağız” dedi.

ÇEKEK YERİ VE BUZ-
HANE İLE BİRLİKTE 
SİNOP ÇOK GÜZEL BİR 
KÜLTÜR KOMPLEKSİNE 
SAHİP OLACAK
 Çekek yeri ve buzhane 
binası restorasyon çalışmala-
rının da devam ettiğini ifade 
eden Belediye Başkanı Barış 
Ayhan, bu alanların tamamlan-
ması ardından Sinop’un çok 
güzel bir kültür kompleksine 
sahip olacağını söyledi. 
 Ayhan; “Çekek yeri ile 
ilgili çalışmalarımız devam 
ediyor. İnşallah bu alanı yaz 
aylarına yetiştirmiş olaca-
ğız. O bölgede çok güzel bir 
rekreasyon alanı planlıyoruz. 
Buzhane binamızın restoras-
yonu tüm hızıyla devam edi-
yor. Umuyorum ki çekek yeri 
ve buzhane ile birlikte Sinop 

çok güzel 
bir kültür 
komplek-
sine sahip 
olacak. 
Çekek yeri-
ni bu yaza 
bitirmeyi 
buzhane 
binamızda 
yer alacak 
kültür mer-
kezini ise son bahara kadar 
tamamlamayı planlıyoruz” 
diye konuştu.

KARAKUM YOLU SPO-
RA DAHA ELVERİŞLİ 
HALE GETİRİLECEK
Karakum yolunun Sinoplular 
için büyük öneme sahip olduğu-
nu ifade eden Belediye Başkanı 
Barış Ayhan, Sinopluların özel-
likle spor yapmak için kullandığı 
bu alanın, spora daha elverişli 
hale getirilmesi için çalışma 
başlattıklarını söyledi. 
Ayhan; “Bildiğiniz gibi Sinop-
lular Karakum yolunda sporla 
iç içe yaşıyor. Mutlu olmanın 
önemli faktörlerinden bir tanesi 
de spor yapabilmek. Ama bizim 
şöyle bir eksiğimiz var. Kara-
kum yolunda bulunan beton 
kaldırım spor yapmaya imkan 
sunsa da bir yandan da orto-
pedik özelliğinin bulunmaması 
nedeniyle eklem sağlığımıza 
olumsuz etkileri oluyor. Bu-
radaki zemin ile ilgili yaptığı-
mız proje ihale aşamasında. 
Umuyorum ki o da yaz aylarına 
yetişecek ve Karakum yolunu 
tartan kaplayacağız ve Sinoplu 
hemşehrilerimiz daha rahat 
ve sağlıklı spor yapma imkanı 
bulabilecekler” diye konuştu.

BİRBİRİMİZLE UĞRA-
ŞARAK DEĞİL, OMUZ 
OMUZA VEREREK Sİ-
NOP İÇİN MÜCADELE 
ETMELİYİZ
Geçtiğimiz günlerde Sinop 
Belediyesi araç filosuna kazan-
dırılan araçların tanıtım töreni 
sonrası araçların eski olduğu ve 
kurban kesimi ile alakalı yönel-
tilen eleştirilere de cevap veren 
Belediye Başkanı Barış Ayhan, 
araçların bahsedildiği gibi eski 
olmadığını, kurban kesiminin de 
ilk defa yapılmadığını belirterek, 
Sinop kamuoyunda yer alan 
bu yanıltıcı haberlerin kendisini 
üzdüğünü, Sinoplular olarak 

birbirimizle uğraşarak değil 
omuz omuza vererek Sinop için 
mücadele edilmesi gerektiğini 
söyledi. 

Ayhan; “Bildiğiniz gibi geçti-
ğimiz haftalarda belediyemiz 
filosuna kattığımız araçlarımız 
vardı. Bu araçlar da hizmete 
başladı. Sinoplu vatandaşları-
mıza daha iyi hizmet verebil-
mek için yeni araçların alımı 
için plan ve programlarımızı 
yapıyoruz. Sinop kamuoyunda 
araçların yeni olmadığı ile ilgili 
bir eleştiri almıştık. Oradaki 
araçlardan bir tanesi İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
sayın Ekrem İmamoğlu’nun Si-
nop halkına hediyesiydi. Diğer 
araçlar yeni araçlardır. Diğer bir 
araç ise bünyemizde atıl bulu-
nan ve Sinop Belediyesi Destek 
Hizmetleri Müdürlüğümüzdeki 
arkadaşlarımızın kendi çabaları 
ile revize edilen bir araç. Benim 
gurur duyduğum bir çalışma 
oldu. Ben buradan kendileri-
ne bir kez daha çok teşekkür 
ediyorum. Bunların dışındaki 
araçların tamamı sıfır araçlar-
dır. Bu konuda bir de kurban 
keserek araçların hizmete 
alınması yönünde bir eleştiri 
almıştık. Sinoplu hemşehirlerim 
şunu unutmasınlar, hatta arşiv-
leri karıştırsınlar, benden önce 
Belediye Başkanlığı yapan çok 
değerli ağabeyim Sayın Baki 
Ergül’de Sinop Belediyesi araç 
filosuna yeni araçlar kattığında 
o araçlarda dualarla ve kurban 
kesilerek, kan akıtılarak hiz-
mete sokulmuştu. Biz ilk defa 
kurban kesmiyoruz. Herkesin 
ibadeti, dünya görüşü kendine. 
Ama Sinop kamuoyundaki bu 
yanıltıcı haberler beni üzüyor. 
Bence biz Sinoplular, birbirimi-
zin açığını kapatarak, Sinop’a 
hizmet etmek için mücadele 
etmeliyiz. Omuz omuza vererek 
mücadelemizi beraber yapmalı-
yız” dedi.
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