
22 44

AKLA TAKILAN 
SORULAR

CORONA 
MASKESİZKEN 

VURUYOR, 
SİYASET 

MASKE İLE...

33

ŞEHİTLERİMİZİ 
KORUYAMADIK!

Sayfa 3’de
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İKİZİ GÖLETLERİ BESLEYEN 
KANAL KAMULAŞTIRILIYOR..

Arsa sahibi ile çeltik üreticilerini 
karşıya karşıya getiren sorun bitiyor… 

Geçtiğimiz yıl gaze-
temizin gündeme 
getirmişti. Dura-

ğan Sulama Kooperatifi 
ve Durağan Ziraat Odası 
başkanlarının talebini 
gazetemiz “ACİLEN 
KAMULAŞTIRIN! SU 
AKIYOR BİZ BAKIYO-
RUZ”  manşetinden 
duyurmuştu...
	 	İkiz	Göletleri	bes-
leyen	ve	bu	güne	kadar	
kamulaştırılmayan	kanal	
kamulaştırılıyor.
		 DSİ	Tarafından	ka-
mulaştırılmak	üzere	Durağan	

Sulh	Hukuk	mahkemesinde	
açılan	dava	ile	2992	m2	
lik	kanal	kamulaştırılarak	
İkiz	Göletlerin	alanına	dahil	
ediliyor.	Yıllardır	kangrene	
dönüşen,		arazi	sahibi	ile	koo-
peratifi	ve	çeltik	üreticilerini	
karşı	karşıya	getiren		kanalın	
bulunduğu	arsanın	kamulaş-
tırılması	ile	boşa	akan	suda	
İkiz	Göletleri	beslemeye	
devam	edecek

İYİ PARTİ DURAĞAN'A 
ÇIKARMA YAPTI!

İYİ	Parti'nin	iki	milletvekili	ve	üst	düzey	yöneticileri	Si-
nop'un	ilçelerinde	iki	gün	

boyunca	vatandaşlarla	bir	araya	geldi.
İYİ	Parti	Genel	Başkan	Yardımcısı	ve	
Toplumsal	Politikalar	Başkanı	Avu-
kat	Ünzile	Yüksel,	İYİ	Parti	Aksaray	
Milletvekili	Ayhan	Erel,	İYİ	Parti	Denizli	
Milletvekili	Yasin	Öztürk,	Toplumsal	
Politikalar	Başkan	Yardımcısı	Avukat	
Kaan	Eren,	Avukat	Cengiz	İşler	ile	Filiz	
Akyüz'den	oluşan	partinin	genel	mer-
kez	heyeti	Sinop'a	iki	günlük	ziyaret	
gerçekleştirdi.	
	 Heyet,	programın	ilk	gününde	
Boyabat,	Durağan	ve	Saraydüzü	ilçele-
rinde,	ikinci	gün	ise	Ayancık	ve	Erfelek	
ilçelerinde	esnaflar	ve	ilçe	pazarındaki	
satış	yapan	köylüler	ile	bir	araya	geldi	
ve	onlarla	sohbet	etti.	Heyete	ziyaret-
leri	sırasında	İYİ	Parti	Sinop	İl	Başkanı	
Yılmaz	Şanlan,	Merkez	İlçe	Başkanı	

YASTAYIZ...YASTAYIZ...
Gara şehitleri son yol-
culuğuna uğurlandı
 Pençe Kartal-2 Harekat 
bölgesinde yer alan Gara'da 
terör örgütü PKK tarafından 
alıkonularak şehit edilen as-
ker ve polislerimiz son yol-
culuğuna uğurlandı.
Eli kanlı terör örgütü tarafın-
dan  2015 ve 2016 yıllarında 
kaçırılarak alıkonulan  13 as-
ker ve polis 10 Şubat’ta baş-
layan Pençe Kaplan harekatı 2 operasyonları 
sırasında tutuldukları Garada ki mağara da 
şehit edildiler.  Şehit haberleri tüm Türkiye’yi 

yasa boğdu.  Vatan, millet ve bayrak uğruna şe-
hadet şerbetini içen şehitlerimize Allah’tan rah-
met, kederli ailelerine sabırlar diliyoruz. 
MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN.. 

Ak	Parti	kurucula-
rından	olan	ve	Ak	
Parti	eski	il	baş-
kanı,	Türkeli’de	
yaşayan	Dursun	
Demirel		sosyal	
medyada	yayınla-
dığı	mesajla	âdeta	
isyan	etti.	Demirel	
mesajında	özel-
leştirmeleri	ima	
ederek;	“Türkeli 
pert oldu. Elekt-
rik, telefon ula-
şım yok. Tedaş 
Yepaş oldu böyle oldu. 20 yıl 
önce yaşanmayan sorunları 
yaşıyoruz. Her şey gelişti her 
türlü imkan var. Ama icraat 

yok. Eskiden 
daha çok kar 
yağardı. Kimse 
bahane ara-
masın. Çözüm 
bulamıyorsanız 
sorun oluşturu-
yorsunuzdur” 
ifadelerine	yer	

verdi.		Demirel’in	paylaşımı	
sosyal	medyada	oldukça	fazla	
yorum	ve	beğeni	aldı.	

ESKİ AK PARTİ İL BAŞKANI 
DEMİREL’DE İSYAN ETTİ;  “20 YIL 
ÖNCE YAŞANMAYAN SORUNLARI YAŞI-
YORUZ!”

Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Millet-
vekili Barış Karadeniz yaptığı yazılı 
açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı ta-

rafından okulların kısmi açılışına değindi. 
Karadeniz; '' Öğretmenlerimize henüz aşı-
lama yapılmadan okulları açmak salgının 
yayılmasına davetiye çıkarmaktır'' dedi. 
	 Milli	Eğitim	Bakanı	Ziya	Selçuk;	15	
Şubat	Tarihi	itibariyle	köy	okullarını	yüz	yüze		
tam	zamanlı		ve	bağımsız	anaokullarını	tam	
zamanlı	açma	kararı	verdiklerini,	ilkokulların	
tüm	sınıf	düzeyiyle		1	Mart'ta	haftada	2	gün	
ve	8-12.	sınıflar	yüz	yüze	eğitimin	1	Mart	
itibariyle	başlayacağını	duyurmuştu.	CHP	Si-
nop	Milletvekili	Barış	Karadeniz	yaptığı	yazılı	
basın	açıklamasıyla	karara	tepki	gösterdi.	
Karadeniz	açıklamasında;	“Dünya bir yıldır 
Covid-19 virüsüyle mücadele içerisinde, 
virüs sağlık başta olmak üzere bir çok 
alanda hayatı olumsuz etkiledi. Eğitim ca-
miamız, sevgili öğrencilerimiz eğitimlerini 
uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürüyor-
du Sayın Bakanın açıklamalarına kadar. 
Sayın Bakan Ziya Selçuk okulların kısmi 
açılacağını duyurdu fakat burada göz ardı 
edilen bir durum var. Daha öğretmenleri-
mizi aşılayamadan okulları açmak salgı-
nın yayılmasına davetiye çıkarmak olur. 

Öğretmenlerimiz aşılanmadan okulların 
açılması virüsün yeniden yukarı yönde 
ivmelenmesine yol açmak olur. Öğretmen-
lerimizin aşılanmadan öğrencilerimizle bir 
araya gelmesi öğrencilerimize de aileleri-
ne de büyük risk oluşturur. Öğrencilerin 
aşılanması büyük planlama gerektirecektir 
fakat öğretmenlerimizi ilk etapta aşılaya-
biliriz. Bu yolla eğitim camiamızı bir nebze 
güvene alabilir salgının yayılmasına engel 
olabiliriz. En ivedi şekilde planlama yapıla-
rak öğretmenlerimiz aşılanmalıdır, bakan-
lıklarımızdan bu yönde çalışma yapmasını 
bekliyoruz konuyu yakinen takip edece-
ğiz'' dedi.										

KARADENİZ; ''AŞILAMA YAPILMADAN KARADENİZ; ''AŞILAMA YAPILMADAN 
OKULLARI AÇMAK SALGININ YAYILMASINA OKULLARI AÇMAK SALGININ YAYILMASINA 
DAVETİYE ÇIKARMAKTIR''DAVETİYE ÇIKARMAKTIR''

SİNOP'TA KÖY YOLLARI ULAŞIMA 
KAPANDI

Sinop	ve	çevresin-
de	etkisini	sür-
düren	kar	yağışı	

nedeniyle	il	genelinde	
192	köy	yolu	ile	ulaşım	
sağlanamıyor.	Hafta	
başında	yağan	kar	ile		
ulaşılamayan	köy	sayısı	
300	olurken	yapılan	ça-
lışmalar	sonrası	bir	çok	
köy	yolu	ulaşıma	açıldı.	
Sinop İl Özel İdaresi-
nin 17 Şubat’ta verdiği 
bilgilere göre; Ayancık: 
50, Boyabat:22, Dik-
men:28, Durağan: 14, 
Erfelek: 11, Gerze:21, 
Merkez:10, Saraydüzü 
: 3 ve Türkeli:33 olmak 
üzere  192 köy yolu ulaşıma kapalı. 
	 Yolu	ulaşıma	kapanan	köy	sayısı-
nın	daha	da	artabileceği	belirtilirken,	yet-
kililer	sürücüleri	don	ve	buzlanmaya	karşı	

da	uyardı.	İl	Özel	İdaresi	Yol	ve	Ulaşım	
Hizmetleri	Müdürlüğü	ekipleri	kapalı	köy	
yollarının	açılması	için	çalışmalarını	sürdü-
rüyor.

Durağan	
Kaymakamı	

Ahmet	TOZLU	ve	
Durağan	Belediye	
başkanı	Ahmet	
Kılıçaslan		koro-
navirüs	aşısının	
ilk	dozunu	aile	
hekimliklerinde	
yaptırdı.	Tozlu	ve	Kılıçaslan	aşı	olduk-
larını	açıklamaları	ile	birlikte	sosyal	
medyadan	kamuoyuna	duyurdu.	
	Tozlu	açıklamasında;	sağlık	çalışan-
larından	ilçedeki	aşılama	çalışmaları	
hakkında	bilgi	aldıklarını	ifade	ederek;	
"Koronavirüs döneminde cansipe-
rane çalışan sağlık personellerimize 
çok teşekkür ederim. Salgından 
kurtulmanın yolu aşıdan geçiyor. Va-
tandaşlarımız randevularını alsınlar, 
mutlaka aşılarını yaptırsınlar. İnşal-
lah bu salgından maske, mesafe 
ve temizliğe de dikkat ederek yakın 
zamanda kurtulacağız" dedi.

AŞIMIZI OLDUK... 

TOZLU VE KILIÇASLAN 
SOSYAL MEDYADAN 

DUYURDU...

AŞI OLMAYA DAVET AŞI OLMAYA DAVET 
EDİYORUZ...EDİYORUZ...
Kılıçaslan’da	
“Aşı sıramızın 
gelmesi üzerine 
korona virüs 
aşımızın ilk do-
zunu yaptırdık.  
Cumhurbaş-
kanımız Sayın 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 
liderliğinde, devletimizin büyük bir 
kararlılık ve başarı ile sürdürdüğü 
salgınla mücadelede tüm vatandaş-
larımızı huzur ve güven içerisinde 
aşı olmaya davet ediyoruz”	dedi.
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ERDEMİN PENCERESİ

 “Gara” Bağladık
	 Silahlı	 Kuvvetlerimizin	 Kuzey	 Irak’ın	
Gara	 bölgesinde	 düzenlediği	 operasyon	
hem	 göğsümüzü	 kabarttı	 hem	 de	 içimizi	
yaktı.	 Sınırın	 kilometrelerce	 dışında	 böyle-
si	 büyük	 ve	 önemli	 bir	 harekâtı	 gerçekleş-
tirebiliyor	 olmamız	 gerçekten	 gurur	 verici.	
Ancak	operasyon	sırasında	sahada	üç,		re-
hine	 olarak	 tutuldukları	 mağarada	 kalleşçe	
katledilen	 on	 üç	 şehidimizle	 adeta	 içimize	
kor	 düştü.	 Yıllar	 önce	 insanlık	 yoksunu	 te-
rör	 örgütü	 tarafından	 kaçırılan	 evlatlarımız,	
umutla	yanlarına	dönecekleri	günü	bekleyen	
ailelerine	al	bayrağa	sarılı	 tabutlarıyla	dön-
dü.
	 Bu	olay	sonrası	medyaya	yansıyan	de-
meçler	 oldukça	 sertti.	 Özellikle	 kanlı	 terör	
örgütüne	lanet	yağdı.	Onların	siyasi	işbirlik-
çisi	olan	HDP’de	hak	ettiği	kadar	nasiplendi	
bu	 durumdan.	 Evlatlarımızın	 yıllardır	 rehin	
kalmaları	 da	 sorgulanıp	 gündeme	 getirilir-
ken	bir	açıklama	dikkat	çekiciydi.
	 AK	 Parti	 MKYK	 üyesi	 Malatya	 millet-
vekili	 Öznur	 Çalık,	 trthaber.com	 adlı	 inter-
net	sitesinde	yer	alan	habere	göre	2015’de	
kaçırılan	 askerlerden	Malatyalı	 olan	 Semih	
Astsubay	için	HDP	Grup	Başkanvekili	Pervin	
Buldan	 ile	görüşmüş.	Buldan	 “kim	kaçırmış	
bakalım,	öğrenip	 size	döneceğim”	dedikten	
kısa	bir	süre	sonra	kendisine	“Sağlık duru-
mu iyi, bir süre misafir edilir ve bırakılır” 
şeklinde	dönüş	yapmış...
 Varlık sebepleri terör olan ve terörün 
akıttığı kandan beslenenlerden medet 
ummak çaresizlik midir yoksa dünya da 
sadece bize has bir durum mudur?

 Arabuluculuk
	 Adalet	 Bakanlığınca	 hayata	 geçirilen	
arabuluculuk	 uygulaması	 işe	 yaramış.	 İş	
uyuşmazlıklarında	1	Ocak	2018,	ticari	uyuş-
mazlıklarda	1	Ocak	2019,	tüketici	uyuşmaz-
lıklarında	 ise	28	Temmuz	2020’den	 itibaren	
zorunlu	 olarak	 uygulanan	 arabuluculuk,	 ta-
rafların	 iradesiyle	 uyuşmazlıkların	 sade	 ve	
hızlı	 bir	 şekilde	 çözüme	 kavuşturulmasını	
sağlıyor.	 Mahkemelerin	 iş	 yükünü	 büyük	
oranda	 azaltan	 uygulama	 ile	 yıllarca	 süre-
cek	 davalar	 çok	 daha	 kısa	 sürede	 çözüme	

kavuş tu ru lab i l i yo r.	
Uygulama	 kapsamın-
da,	 bugüne	 kadar	 1	
milyon	 768	 bin	 396	
dosyanın	 müzakeresi	
tamamlanırken,	taraflar	arasında	mahkeme-
ye	gitmeden	anlaşma	sağlanan	dosya	sayısı	
1	milyon	214	bin	269	oldu.
 Bu verilere göre her üç anlaşmazlık-
tan ikisi arabulucu sayesinde anlaşmayla 
çözüme kavuşmuş. Arabuluculuk uygu-
laması siyaset arenasında da uygulan-
sa acaba sorunlarımızı çözmeye faydası 
olur mu?

 Yüz yüze
	 Nerdeyse	 bir	 yıldır	 okullarımızda	 yüz	
yüze	eğitim	sekteye	uğradı.	Kabine	 toplan-
tısı	 sonunda	 Cumhurbaşkanı’nın	 açıklama-
ları	doğrultusunda	köy	okullarında	yüz	yüze	
eğitim	 15	Şubat	 itibariyle	 başladı.	 8	 ve	 12.	
Sınıflar	 içinde	başlama	 tarihi	 1	Mart	 olarak	
açıklandı.	 Ancak,	 okulların	 açılmasıyla	 bir-
likte	kapanmalarda	başladı.	Adıyaman	Mer-
keze	 bağlı	 Zey	 köyünde	 ikiden	 fazla	 evde	
virüs	 görülmesiyle	 birlikte	 köy	 karantinaya	
alınıp	yüz	yüze	eğitime	ara	verildi.
 
	 Dünya	 da	 ve	 ülkemizde	 henüz	 istenen	
düzeye	 gelinmemişken	 ve	 virüsün	 mutas-
yonları	 hızla	 yayılırken	 okulları	 açmakta	
acele	ediyoruz	sanki.	Her	şeyin	başı	sağlık.		
Milli	 Eğitim	Bakanlığı,	 salgın	 sadece	 sağlı-
ğımızı	 değil	 ekonomimizi	 de	 felç	 etmişken	
okullarda	 yüz	 yüze	 eğitim	 için	 acele	 etmek	
yerine	daha	radikal	bir	karar	alıp	2020-2021 
eğitim öğretim yılını tamamen uzaktan 
planlayıp sınava girecek öğrenciler için 
bu yılın ortalamasını hesaba katmayaca-
ğını ilan etse daha iyi olmaz mı? 
 
 Bu karar ile eğitim camiası ne zaman 
açılacak, açılırsa tekrar kapanır mı, aile-
ler çocuğumu gönderdiğimde riske atar 
mıyım, öğrenciler ise uzaktan aldıkları 
eğitimin sınavlarını yüz yüze yapma stre-
sinden kurtulmuş olmazlar mı? 

E-posta:	erdeminpenceresi@sehirgazetesi.comE-posta:	erdeminpenceresi@sehirgazetesi.com
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İHALE İLANI
PİRİNÇ SATIN ALINACAKTIR

DURAĞAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ 
DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI 

İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU
PİRİNÇ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2021/76945
1-İdarenin
a) Adresi   : Beybükü köyü Kurt Hasan Mahallesi 1 Açıkceza İnfaz 
     Kurum DURAĞAN/SİNOP
b) Telefon ve faks numarası : 03684271131 - 3684271123
c) Elektronik Posta Adresi  : duraganaciksaymanlik@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 100.000 kg Pirinç
      Ayrıntılı bilgiye E KAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde   
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri   : DURAĞAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU 
     MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLARI
c) Teslim tarihi   : Sözleşmenin imzalanıp işin başlamasından itibaren ihtiyaca  
       binaen peyder pey 240 gün içinde teslim edilecektir. 
     Yüklenici idarenin talep edeceği pirinç miktarını talep 
     tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde karşılamak 
     zorundadır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   : DURAĞAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU TOPLANTI 
      SALONU
b) Tarihi ve saati  : 16.03.2021 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince 
alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklilerin Çeltik İşleme Fabrikası Olduğuna Dair Belge veya Kira Kontratını teklifleri kapsamında 
sunmaları zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık 
Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak 
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DURAĞAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU 
MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 in ci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en 
avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi İlanlar                www.ilan.gov.tr                             (Basın: 1311569)
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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....
‘Kafirlerin	yönetimi	bile	eğer	adaletli	ise	sürebilir.	Eğer	müminlerin	
yönetimi	adaletsizse	kesinlikle	yıkılır. ‘      Hz. Muhammed(SAV)

112	Acil	Sağlık	Hizmetlerimiz	
yoğun	kar	

yağışına	rağmen	tüm	hastalara	
ulaşmaya	devam	ediyor.
Sinop	genelinde	yaklaşık	3	
gündür	devam	eden	yoğun	kar	
yağışının	ardından	merkez	ve	
kırsal	bölgelerimiz	de	ki	vatan-
daşların	yardımına	koşan	112	
ekipleri	acil	sağlık	hizmetlerini	

zor	şartlar	altında	kararlı	bir	
şekilde	sürdürüyor.	Ekipleri-
miz	kapanan	köy	yollarında	
vatandaşlara	ulaşmak	için	
Sağlık	Hizmetleri	envante-
rimiz	de	yer	alan	paletli	ve	
4x4	ambulanslarla	acil	va-
kalara	ulaşmak	için	zamanla	
yarışıyor.	
	 Sağlık	Müdürü	Dr.	
Fatih	Reyhanlıoğlu;	“Sağlık 

teşkilatımızın olmazsa ol-
mazı olan ve gerektiğinde 
en zor şartlarda dahi vatan-
daşlarımıza acil sağlık hiz-
meti vermeye çalışan 112 
ekiplerimiz Sinop ve tüm il-
çelerimizde aralıksız olarak 
mücadele vermeye devam 
ediyor.  Zorlu kış şartla-
rında dahi 112 Acil Çağrı 
Merkezimize düşen her 
türlü acil vaka 112 Komuta 
merkezi tarafından titizlikle 

değerlendiriliyor. Ekiplerimiz 
vatandaşlarımızın yardımına 
koşmak için büyük bir özveri 
ile mücadele veriyor”dedi.
	 Sağlık	teşkilatına	
teşekkür	eden	Reyhanlıoğlu;	
“Umudun bittiği yerde umut 
olarak;  yağmur, çamur, kar, 
kış, gece, gündüz demeden 
112 Acil Sağlık Hizmetlerimizi 
aralıksız sürdürüyoruz. Ken-
dini can kurtarmaya adamış 
sağlık teşkilatımızın kahra-
manlarıyla gurur duyuyoruz” 
ifadelerinde	bulundu.

YOĞUN KAR YAĞIŞI 112 YOĞUN KAR YAĞIŞI 112 
EKİPLERİNİ YILDIRMADIEKİPLERİNİ YILDIRMADI
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İLAN
T.C. DURAĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO                                      : 2020/40 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER   : SİNOP İLİ DURAĞAN İLÇESİ
MEVKİİ    : AKBEL KÖYÜ
PAFTA NO    :
ADA NO    : 161(İfraz sonrası 161 ada 53 parsel)
PARSEL NO    : 51(İfraz sonrası 161 ada 53 parsel)
VASFI   : KANAL NİTELİĞİNDE
YÜZÖLÇÜMÜ    : 2.992,07 m2
KAMULAŞTIRILAN ALAN   : 2.992,07 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI   : SATU DEMİROĞLU, EMİNE KELEŞ, İFTAR PİYAL,
      BAHAR ÖZDEMİR, CEMİLE İREM ÖZDEMİR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI   : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ    : Sinop ili Durağan ilçesi Akbel köyü 161 ada 53 parsel(İfraz
sonrası 161 ada 53 parsel) bulunan taşınmaz DSİ müdürlüğü adına tescili talep edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın 
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/40 Esas 
Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 Sayılı kanun ile değişik 10. maddesinin 4. bendi 
uyarınca ilan olunur.

Resmi İlanlar                www.ilan.gov.tr                             (Basın: 1312383)

Serpil	Ünlütürk,	ilçe	başkanları	ve	
yönetim	kurulu	üyeleri	de	eşlik	etti.	
	 11	Şubat	tarihinde	Durağan’a	
da	gelen	heyet	2	gruba	ayrılarak	
ilçedeki	esnaf	kesimlerini	ziyaret	edip	
dertlerini	dinledi	hatırlarını	sordu.		İyi	
Parti	Durağan	ilçe	başkanı	Musa	
Önder		“İYİ parti olarak gelen 
heyetimizi tüm esnaf kesimlerini 
gezdirerek dertlerini anlatmalarını 
istedik” dedi.	
	 Sinop	programı	hakkında	
bilgi	veren	İYİ	Parti	Genel	Başkan	
Yardımcısı	Avukat	Ünzile	Yüksel:	
"Sinop'ta	esnaf	ve	STK	ziyaret-
lerimizi	tamamladık.	Gerçekten	
halkın	ilgisi,	esnafın	ilgisi	büyük.	
Dertler	büyük.	Tüm	Anadolu'da	
olduğu	gibi	küçük	esnafın	durumu	
çok	perişan	ve	destek	alamadığı-
nı	gördük.	O	nedenle	biz	buradan	
yetkililere	sesleniyoruz.	Lütfen	
esnafın	sesine	kulak	verin.	Biz	
şunu	gördük.	Biz	gerçekten	bu	
milletin	umudu	olmuşuz.	Sevgili	
liderimiz	Meral	Akşener	bu	mille-
tin	umudu	olmuş.	Canı	gönülden	
selamları	başımızın	üstünde	
Ankara'ya	götüreceğiz"	dedi.	
	 Hükümete	çağrıda	
bulunan	İYİ	Parti	Genel	Başkan	
Yardımcısı	Avukat	Ünzile	Yüksel,	
özellikle	küçük	esnafın	ve	gençle-
rin	sesine	kulak	verilmesini	istedi

İYİ PARTİ DURAĞAN'A 
ÇIKARMA YAPTI!

Haber: Gülcan EKER

      
 AYKIRI  KALEM.. .AYKIRI  KALEM.. .

ŞEHİTLERİMİZİ KORUYAMADIK!
Evet	biz	şehitlerimizi	koruyamadık.	Sahip	
çıkamadık.	Onları	ailelerine,	sevdiklerine	ka-
vuşturamadık.	Onları	toprağa	sardık	acıyla,	göz	
yaşıyla.	Peki bunun hesabını kim verecek? 
Bunun sorumlusu kim olacak?	Vatanımızın,	
kanla	sulanan	Türkiye	Cumhuriyeti	toprakların-
da	kaçırılan	13	yiğidimiz..	Kimsenin	ruhu	bile	
duymadı,	duyurulmadı.	Toplumdan	bu	olayın	6	
sene	boyunca	medyada	gizlendiği	ortaya	çıktı.	
Gündem	bile	olmadı,	basında	sorgulayan	hiç	
olmadı.	Yiğitlerimizin	anneleri,	babaları,	eşleri,	
çocukları,	yakınlarının	6	yıl	boyunca	çalmadık-
ları	kapı,	gitmedikleri	makam	kalmamış.	Defa-
larca	soru	önergesi	verilmiş,	basın	açıklamaları	
yapılmış,	meclis	kürsülerinden	bu	acılar	dile	
getirilmiş.	Ancak	sorumluluk	sahibi	olanların	hiç	
bir	girişimde	bulunmadığı,	harekete	geçmediği,	
önemsemediği	yönünde	iddialar	var.	13	şehi-
dimiz	arasında	Mit	personelimiz,	askerimiz,	poli-
simiz	ve	sivil		vatandaşlarımızın	da	olduğu	13	
evladımız	terörün	elinde	yıllarca	rehin	tutulduğu	
biliniyordu.	6	yıl	boyunca	terör	örgütü	alçak,	
kaphe	PKK’nın	rehin	tuttuğu		13	vatan	evladının	
yaşadığını	Türk	milleti	ta	ki	şehit	oldukları	gün	
öğrendi. “Çarşamba günü müjde açıklayaca-
ğız”	sözleriyle	toplum	heyecanla	bekletilirken	
şehitlerimizin	ertesi	günlerde	şehadet	haberleri	
geldi.	Hain,	alçak	terör	örgütünün	şehit	ettiği	yi-
ğitlerimizin	şehadet	haberi	bile	“13	Sivil”	olarak	
açıklandı.	Neden	buna	gerek	duyuldu?	“Neden	
13	sivil	vatandaşımız	şehit	oldu!”	şeklinde	acı	
bir	olayı	Malatya	Valisi	duyurdu?	Neden	basit	
bir	ifadeyle	şehitlerimizin	üzeri	örtüldü?	Kadir	
Topbaş’ın	cenazesiyle	aynı	saate	denk	gelmesi,	
Kadir Topbaş’ın cenazesinin tüm kanallarda 
canlı verilip şehitlerimizin gölgelenmesi gibi 
algılara sebep olundu? Sorulacak o kadar 
soru var ki? Soru	sormanın	cezaya,	davaya,	
hak	aramanın	ise	hayale	dönüştürüldüğü	bir	
dönemde	ateş	sadece	düştüğü	yeri	yakıp	geçi-
yor.	İBB	eski	başkanı	Kadir	Topbaş’ın	cenazesi	
kadar	konuşulmayan	aziz	şehitlerimize	yüce	
Allah’tan	rahmet	diliyor,	yakınlarına	sabırlar	te-
menni	ediyorum.	Ruhları	şad	olsun.	Türk	milleti-
nin	başı	sağolsun. 
 
 BU SORUNUN CEVABI VAR MI? 
	 Devletin	tepesi	Cumhurbaşkanı	başta	olmak	
üzere,	Sağlık	Bakanı,	İçişleri	Bakanı	daha	bir	
çok	bakan,	kişi	ve	yüzlercesi	yüzlerdeki	mas-
keyle	(!)	Kadir	Topbaş’ın	Fatih	Camii’deki	cena-
zesine	katıldı.	Geçtiğimiz	günler	de	korku	veri-
lerek	uyarıyla	hatırlatılan	yasakları	bir	kez	daha	
hatırlayalım:	“Kalabalıklardan uzak durun, 
cenazelere 30 kişiden fazla katılmayın, 1.de-
rece yakını olmayan cenazeye katılmasın, 
çift maske takın. 1.5 metreden daha fazla 
yaklaşmayın. İç içe ortamlarda bulunmayın. 

Safta sık durmayın. 
Camilerde sosyal 
mesafeyi koruyun. 15 
Şubat’ta köy okulların-
da sosyal mesafeli eği-
tim düşünüyoruz.” Sorum	
şu:	“Cenazeye katılan onlarca 65 yaş üstü 
vatandaş vardı. Sosyal mesafe zaten yoktu. 
Her şey burada en normal bir şekilde oluyor 
da, Fahrettin Koca niçin bu kurallara kendisi 
uymadı, uyduramadı? Kendisinin yanı, etrafı 
sıkış sıkışdı. Bir çok kişi akrabasının cena-
zesine 1.derece yakını olmadığı için gideme-
di. Topbaş’ın arabaları, komşuları yakınları 
nasıl geldi? Vatandaşın	cenazesine	niye	30 
kişilik sınır uygulanıyor da burada aynı kural 
uygulanmıyor? Düğünler yasak, nişan, söz 
yasak. Bir masaya iki müşteri almak yasak. 
Okullar, kurslar, toplu yerler yasak.	Nişan	
yapan	20	kişiye,	cenazeye	giden	onlarca	kişiye	
sosyal	mesafe	cezası	kesilmişti.	Ayrıca	Kadir	
Topbaş”ın	Corona’dan	değil,	organ	yetmezli-
ğinden	öldüğünü	oğlu	açıkladı.	TV	kanallarının	
tümü	ise,	“Corona” diye	yazdı. Amaç daha 
çok korku vermek mi? Nedir gaye? 
 
 CORONA GRİP VİRÜSÜ LİSTESİNDE! 
	 Sağlık	Bakanlığı’nın	her	sene	haftalık	olarak	
yayımladığı	“Mevsimsel	Grip	İnfluenza”	rapo-
runda	“Coronavirüs”	yer	alıyor.	“Mevsimsel	
Grip	İnfluenza	raporu”	1	Mart	2020’den	sonra	
yayımlanmamış.	O	tarihe	kadar	her	hafta	1	Mart	
2020’ye	kadar	aralıksız	yayımlanmış.	11	Mart’ta	
ilk	Corona	vakası	açıklanmaya	başlayınca	tüm	
grip	hastalarına	da	Corona	denilmiş.	Türkiye’de	
ve	dünyada	corona	henüz	konuşulmazken	yıl-
lardır	Bakanlığın,	“Grip,	İnflueanza”	raporunda	
“Coronavirüs”	10	çeşit	mevsimsel	grip	virüsü	lis-
tesinde	yer	alıyor.	Coronavirüs	bakanlığın	resmi	
sayfasında	diğer	virüslere	nazaran	en	tehlikesiz	
olanı	gözüküyor.	En	ağırı	İnflueanza.	Çoğu	in-
sanın	yaşadığı	durum	bu.	1	Mart	2020’den	beri	
neden	“Grip	raporu”	yayımlanmadığının	cevabı	
da	11	Mart’ta	ilk	corona	vakasının	açıklanma-
sıdır.	11	aydır	gripten	neden	bahsedemiyorlar?	
Şimdi	daha	iyi	anlamalıyız.	Gripsel	virüsün	adı	
Corona	oldu.	Yanlış	tedavi	ve	18	ilaçla	birlikte	
her	bünyeye	uygulanan	ilaçlar,	hastane	sürecin-
de	kronik	ya	da	kalp	hastası	olanların	çoğunda	
yan	etkisi	görüldü.	Bunlara	bağlı	olarak	ölümle-
re	sebep	olundu.	İlaçları	kullanıp	atlatan,	belli	
bir	yaş	grubu	yani,	20	-50	yaş	arası	bile	o	ilâçla-
rın	halen	daha	yan	etkisini	ağrı,	ateş,	halsizlik,	
çarpıntı,	titreme,	ritm	bozukluğu	olarak	zamanla	
bunu	görüyor.	Burada	paylaştıklarımın	belgesi	
Sağlık	Bakanlığına	bağlı	resmi	sitede	yer	alıyor.	
https://grip.gov.tr/tr/haftalik-influenza-raporu
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Ameliyatı	gerçekleştiren	Ayancık	Devlet	
Hastanesi	Ortopedi	ve	Travmatoloji	Uzma-
nı	Opr.	Dr.	Sami	Oflaz	yaptığı	açıklamada,	

“Artroskopi,	omuz	ve	diz	eklemine	kamera	ile	gi-
rilerek	uygulanan	kapalı	ameliyat	yöntemidir.	Son	
yıllarda	uygulama	sıklığı	giderek	artan	bu	kapalı	
ameliyatlar	ile	açık	cerrahi	yöntemlere	
göre	komplikasyon	oranında	azalma	olup	
iyileşme	süreci	hızlandırılmıştır.	Amacımız	
Ayancık	ve	İl	genelinde	hastalarımızın	orto-
pedik	girişimlerini	hastanemizde	gerçekleş-
tirebilmek"	dedi.
	 Opr.	Dr.	Oflaz,	“Ameliyat	sonra-
sında	omuz-kol	askısı	tatbik	edilmektedir.	
Hastanede	ortalama	kalış	süresi	1-2	gün-
dür.	Ameliyat	sonrası	erken	dönemde	ağrı	
kontrolü	için	ağrı	kesiciler,	enfeksiyondan	
korunmak	için	antibiyotikler	verilmekte	ve	
eklem	etrafında	oluşmuş	şişliği	azaltmak	
içinse	buz	uygulaması	yapılmaktadır.	Askı	
uygulamasının	süresi,	4-6	haftadır.	Bu	süre	
zarfında	kolu	fazla	zorlamadan	küçük	pasif	
egzersizlere	izin	verilmekte,	6	hafta	sonun-
da	fizik	tedavi	yöntemleri	ile	ekleme	tam	
hareket	açıklığı	sağlamak	ve	güçlendirmek	
için	zorlayıcı	egzersizlere	başlanmaktadır”	
diye	konuştu.
	 Ayancık	Devlet	Hastanesi'nde	ya-
pımına	başlanan	artroskopi	ile	kapalı	omuz	
ve	diz	ameliyatların	yanında	ek	olarak;	diz	

ön	arka	çapraz	bağ	yırtıkları,	
diz	menüsküs	yırtıkları,	diz	
kapağı	kemiği	çıkıkları,	omuz	çıkıkları,	omuz	kas	
ve	tendon	yırtıkları,	omuz	sıkışma	sendromu	ve	
donuk	omuz	hastalığı	ameliyatları	yapımında	da	
hizmet	verilecek.

Sinop’un Ayancık Devlet Hastanesi’nde, son teknoloji cerrahi 
ekipmanlarla artroskopik (kapalı olarak) ortopedik ameliyatlar 
yapılmaya başlandı.

AYANCIKTA ARTROSKOPİ İLE OMUZ VE DİZ 
AMELİYATLARI YAPILMAYA BAŞLANDI

20	Kasım	2020	tarihinde	başla-
yan	yeni	tedbirler	kapsamında	

restoran,	lokanta,	pastane,	kafe,	
kafeterya	gibi	yeme	içme	yerlerinin	
10.00-24.00	saatlerinde	sadece	
paket	servis	veya	"gel-al"	hizmeti	
verecek	şekilde	açık	olabileceği	ifade	
edilmişti.	Bu	kapsamda	Durağan’da	
14	Şubat	ve	15	Şubat	tarihlerinde	
Durağan	Kaymakamı	Ahmet	Tozlu	
güvenlik	güçleri	ile	birlikte	işyerlerini	
denetledi.
	 Kolluk	kuvvetler	eşliğinde	
denetimi	yapılmış	İşletmelerin		yasak	
döneminde	müşteri	kabul	etmedikleri	
ve	kurallara	riayet	edip	etmedikleri-
nin	denetlendiğin	belirten	Kaymakam	
Tozlu; “müşteri kabul etmedikleri 
ve kurallara riayet ettikleri görül-
müştür. Meselenin ciddiyeti ve esna-
fımızından da cezai işlemlerden ötürü 
zarar görmemesi için işbirliği içinde, 
hep birlikte kanun ve kurallara uygun 

olarak hareket etmek zorunda oldu-
ğumuzu bir kere daha hatırlatmak 
isteriz”	dedi.

TOZLU, İŞLETMELERİ DENETLEDİ!

Haber:	Şükrü	YILDIRIM
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SON SÖZ

Bir	yanda	corona	diğer	yanda	AKP	kong-
releri	tartışılırken	10	Şubat’ta	başlayan	
ve	yürekleri	dağlayan	‘pençe	Kaplan’	‘	

harekâtında	ilk	önce	operasyona	giden	3	askeri-
mizin	şehit	haberi	ile	sarsıldık.	Daha	sonra	Türki-
ye	de	gündem	yaratan	ve	PKK	terör	örgütünün	
elinde	olduğunu	öğrendiğimiz	yaklaşık	5-6	yıl	
önce	kaçırılan	asker	–	polis	olan	13	şehidimizin	
haberi	ile	yıkıldık… 
	 Önce	televizyonlar	Milli	Savunma	Bakanı	Hu-
lusi	Akar’ın	açıklamasına	yer	vererek; “ yoğun 
çatışmaları müteakip kontrol altına alınan 
mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 
vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Yapı-
lan ilk incelemede masum ve silahsız vatan-
daşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 
vatandaşımızın başlarından vurularak şehit 
edildikleri tespit edilmiştir.” 
		 Cümleleri	ile	duyurulduğunda	şehit	edilenle-
rin	yörede	teröre	destek	vermeyen	ailelerden	
olduğunu	düşünmüştüm.	Haber	o	kadar	sıradan	
veriliyordu	ki	‘sivil vatandaş’ cümleleri	ile	verili-
yordu!!!. 
 Oysa onlar asker ve polis  olarak alıkonu-
lan, kaçırılan, çözüm süreci ve sonrasında 
terör örgütünün alıkoyduğu isimlerdi. Vatan-
daşlar olarak bizlerin ise yeni haberimizin 
olduğu güvenlik güçlerimizin, istihbaratımı-
zın değerli mensupları idi. Yaklaşık 6 yıldır 
kanlı terör örgütünün elinde olan bu yiğitler 
ve aileleri her gün gözyaşı dökerken Türkiye 
bundan bi haber eğleniyor, gülüyor siyaset 
yapmaya devam ediyordu… 
 10.12.2015	yılında	393	sayılı	yazılı	soru	
önergesi	MHP	Bursa	Milletvekili	İsmet	Büyüka-
taman	da	Efkan	Ala’nın	yanıtlaması	istemiyle	şu	
soruları	soruyordu; 
 PKK terör örgütü, 1984 yılında başlattığı 
terör eylemlerine 1990 yılından itibaren kamu 
görevlileri ve vatandaşlarımızı kaçırmak sure-
tiyle, farklı bir boyut eklemiştir. Kaçırılan çok 
sayıda kamu görevlisi ve vatandaşımız hala 
örgüt tarafından alıkonmakta olup, akıbetleri 
bilinmemektedir. 
	 Buna	göre; 
 1. 2002-2015 tarihleri arasında Türkiye ge-
nelinde PKK terör örgütü tarafından kaçırılan 
kaç kamu görevlimiz vardır?  
 2. Kaçırılan kamu görevlilerimizin kaçı 
serbest bırakılmıştır? Serbest bırakılmayan 
kaç kamu görevlimiz PKK’nın elindedir ya da 
kurtarılamayan kaç kamu görevlimiz vardır?  
 3. 15 civarında polis, asker ve kamu gö-
revlisinin PKK’nın elinde olduğunu iddiaları 
doğru mudur? 
 
	 Bu	önergeye	cevap	gelmedi	dönüş	olmadı… 
	 Bu	kez	20	Aralık	2015	tarihinde	CHP	İstanbul	
milletvekili	Mahmut	Tanal		“PKK	terör	örgütü-
nün	elinde	rehin	tutulduğu	iddia	edilen	asker	ve	
polislere	ilişkin”	soru	önergesi	verdi.	Bu	kez	de	
dönemin	Başbakanı	Ahmet	Davutoğlu’ndan	yanıt	
gelmedi. 
 Ve 2 Aralık 2016’	tarihinde	ise	CHP	İzmir	
Milletvekili	Murat	Bakan	dönemin	Başbakanı	
Binali	Yıldırım’ın	yanıtlaması	istemiyle	soru	öner-
gesi	sundu.	Bu	kez	de	Binali	Yıldırım’dan	yanıt	
gelmedi. 
	 Daha	sonra	MHP	İstanbul	milletvekili	Atila	
Kaya,	“Bölücü terör örgütleri tarafından kaçı-
rılan ya da rehin alınan bulunup bulunmadı-
ğına ilişkin” soru	önergesi	verdi.	İçişleri	Bakanı	
Süleyman	Soylu	soru	önergesini	yanıtlamadı.	
Atila	Kaya,	dönemin	Başbakanı	Binali	Yıldırım’ın	
da	yanıtlaması	istemiyle	de	“TSK bünyesinde 
terör örgütleri tarafından kaçırılan ve rehin 
alınanlar var mıdır?”	diye	soru	önergesi	verdi.	
Yıldırım	yanıt	vermedi. 
 30 Aralık 2016: CHP	Ankara	Milletvekili	Şenal	
Sarıhan, “PKK terör örgütü tarafından kaçırı-
lan güvenlik görevlilerine ilişkin”	soru	önerge-
si	verdi.	Süleyman	Soylu’dan	yanıt	gelmedi. 
 6 Temmuz 2017: CHP	İzmir	Milletvekili	Murat	
Bakan,	“Teröristlerce kaçırılan asker ve po-
lislerin kurtarılması için Hükümetin yaptığı 
çalışmalar nelerdir” diye	soru	önergesi	sundu.	

Dönemin	Başbakanı	
Binali	Yıldırım	yanıt	
vermedi. 
 25 Eylül 2017: 
CHP’li	vekil	Murat	Bakan	bu	kez	dönemin	Milli	
Savunma	Bakanı	Nurettin	Canikli’nin	yanıtlaması	
için “Terör örgütleri tarafından kaçırılan polis 
ve askerlere ilişkin” soru	önergesi	verdi.	Canik-
li	de	yanıtlamadı.	Aynı	soru	önergesine	Süley-
man	Soylu	da	yanıt	vermedi. 
 2 Aralık 2017: CHP	Aydın	Milletvekili	Metin	
Lütfi	Baydar,	dönemin	Başbakanı	Binali	Yıldı-
rım’a	kaçırılan	askerleri	sordu.	Fakat	Yıldırım	
yine	yanıt	vermedi. 
 13 Şubat 2018: CHP’li	Murat	Bakan,	konuyu	
yeniden	gündeme	getirdi,	soru	önergesi	verdi.	
Binali	Yıldırım’dan	yanıt	gelmedi.	Murat	Bakan,	
Ekim	2018’de	ise	bir	kez	daha	kaçırılan	asker-
leri	Milli	Savunma	Bakanı	Hulusi	Akar’a	sordu,	
yanıt	bir	sene	sonra	geldi.	Murat	Bakan,	Akar’ın	
şu	yanıtı	verdiğini	açıkladı:	“Terör örgütleriyle 
mücadeleye yönelik keşif, gözetleme ve ope-
rasyonel faaliyetler azim ve kararlılıkla devam 
etmektedir.”	dedi. 
	Özellikle	CHP	İzmir	milletvekili	Murat	Bakan’ın	
sormuş	olduğu	bir	kaç	daha	soru	önergesi	var	
ama	ben	farklı	partilerinkine	yer	verdim	ki;	olayın	
bilindiğini	göstermek	istedim.	
	 Arkadaş	biz	neler	kaçırmışız…	Askerimiz,	
polisimiz	kanlı	terör	örgütünün	elinde	ama	biz	ise	
onların	farkında	bile	olmamışız.	Sadece	bir	avuç	
milletvekili	TBMM’de	bu	soruları	sormuş	ama	
iktidar	temsilcileri	cevaplama	gereği	bile	duyma-
mış..	 
	 Oysa;	İsrail	1	askeri	için	Hamas	ile		masaya	
oturdu,	ABD	2	askeri	için	dünyayı	ayağa	kaldır-
dı..		Biz	ise	cevap	verme	gereği	bile	duymadan	
yılları	geçirmişiz..	TBMM’	de	son	Gara	operasyo-
nu	ile	ilgili	yapılan	toplantıda	ise	İçişleri	Bakanı	
Süleyman	Soylu’dan	öğreniyoruz	ki;	AKP’li		mil-
letvekili	HDP	milletvekiline	söylüyor,	sağlığının	
iyi	olduğunu	öğrenen	bir	içişleri	bakanına	sahibiz		
çok	şükür.			Irak’a	operasyon,	Libya’ya	asker,	
Ay’a	tümen	göndersen	ne	yazar!!!!..13	vatan	
evladı	bu	memleket	uğrunda	canından	oldu.	Biz	
devlet	olarak	onları	koruyamadık	ellerinde	oldu-
ğunu	bildiğimiz	halde	toplumsal	tepkiden	korka-
rak	siyasetimizi,	kutuplaştırma,	milliyetçilik	ve	
muhafazakâr	söylemlere	dayandırarak,	hamaset	
nutukları	atarak	2023	hedefine	kitleyerek	siyaset	
yapmaya	devam	etmişiz…. 
 Devlet teröristle masaya oturmaz!  Ama 
Oslo’da Dolmabahçe de görüşür.. 
 Devlet terörist başı ile görüşmez! Ama 
Diyarbakır’da mektubunu okutur, demeç al-
dırır, kardeşini TRT’de seçimlerde nereye oy 
verilmesi hususunda konuşmasını ister... 
	 Seçmen	tabanı	mı?	şehit	olan	ailesinden	
değildir?..	Hamaset	kongrelerde	sözcüklerde	
istenildiği	gibi	kullanılır….	
 Oysa ateş düştüğü yeri yakarmış…  Bu 
ateş yürekleri yakıyor! Biz ise siyaset uğruna 
kim ne kadar vatansever, kim ne kadar hain 
onu tartışıyoruz…
  Sizce askerinin terör örgütünün elinde 
olduğunu bilip de sessiz kalan mı? Yoksa 
onun için mücadele edip durumunu soran 
mı? Tercih sizin.. 
 Her can kıymetlidir ama vatan için hedef 
olanlar sokakta boy gösterenlerden daha 
önemli ve daha azizdir.	Şehitlik	meslekleri	
gereği	diyerek	şehitlik	rütbesini	giydirenler	unut-
mayın	ki;	askerlik	ve	polislik	tercih	değil	ekmek	
kapısına	dönüşmüştür..		O nedenle uzman ça-
vuş olurken uzun süreli sözleşmeler imzalan-
makta, ödeyemeyecekleri  bedellerin altına 
imzalar atılmaktadır. Garibin çocuğu asker, 
polis olurken parası olanların bedelli ile sefa 
sürdüğü memlekete döndü bu ülke…  
 Bu vatan yasta ülke şehitlerine ağlıyor, 
siyaset ise hala kongrelerde  sözcüklerde 
ayrıştırmaya, ötekileştirmeye devam ediyor.  
Biz ise izliyoruz.. 
 Bu günlerde; Corona maskesiz vuruyor, 
siyaset ise yüzüne taktığı maske ile vuruyor..  
  Milletimizin başı sağolsun…

CORONA MASKESİZKEN VURUYOR, 
SİYASET MASKE İLE...

Sinoplu sporcu Rabia Öz-
yürek, Genç Kadınlar Boks 
Milli Takım Seçmelerine 
çağırıldı. 
	 Gençlik	ve	Spor	İl	Müdürlü-
ğü	adına	2020	yılında	Nevşehir'de	
gerçekleştirilen	Boks	Türkiye	
Şampiyonasına	katılarak	Türkiye	
üçüncüsü	olan	Rabia	Özyürek,	
sergilediği	başarısından	ötürü	23-
25	Şubat	2021	tarihlerinde	Kasta-
monu'da	düzenlenecek	olan	Genç	
Kadınlar	Boks	Milli	Takım	Seçme-
lerine	davet	edildi. 
	 Kastamonu'da	düzenlene-
cek	olan	Milli	Takım	seçmelerinde	
Sinoplu	sporcu	başarılı	olursa	
10-24	Nisan	2021	tarihleri	arasın-
da	Polonya'da	gerçekleştirilecek	Genç	
Erkekler/Kadınlar	Boks	Dünya	Şampi-
yonası	eleme	maçlarına	katılmaya	hak	
kazanacak. 

	 Başarılı	sporcu	Rabia	Özyürek	ve	
antrenörü	Özcan	Maya		yaklaşık	5	yıldır	
Türkiye’de	ringlerde	boy	gösteriyor.

SİNOPLU BOKSÖR DÜNYA ŞAMPİYONASI İÇİN 
MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNE ÇAĞIRILDI

Gençlik	ve	Spor	Bakanlığı	tarafından	dü-
zenlenen"	Kardeşin	Isınır,	Dünya	Isınır!"	
kampanyasıyla,	zorlu	kış	şartlarında	

İdlib'de	yaşayan	ihtiyaç	sahiplerine	ulaştırılmak	
üzere	mont	kampanyası	düzenlendi.	Durağan	
Belediye	başkanı	Ahmet	Kılıçaslan’ı	maka-
mında	ziyaret	eden	Durağan	Gençlik	ve	Spor	
Müdürü	Mustafa	Kızılırmak	la	birlikte	sosyal	
medyadan	yaptığı	açıklamada;	“
Bizlerde bu güzel kampanyaya katkıda 
bulunarak Durağan Gençlik Merkezi Müdürü 
Mustafa KIZILIRMAK ve gönüllü gençlerimiz-
le birlikte Mont desteğinde bulunduk” dedi.

İDLİB'E MONT DESTEĞİ!
‘KARDEŞİN ISINIR DÜNYA ISINIR'

“Şehrinizden Haberiniz Olsun..”

MATBAA 
HİZMETLERİ...

KAŞE
DAVETİYE 
BROŞÜR

Gazi Üniversitesi öğretim 
üyesi Prof. DR. Emin KURU 
Sinop ve ilçelerinde hayvan-
cılığı geliştirmek için Et ve 
Balık Kurumu’nu arayarak 
destek istemişti. Kuru’nun  
istediği destek Et ve Balık 
Kurumu’ndan geldi. Talep 
için Sinop’a gelen Et ve Süt 
Kurumu Genel Müdür Yar-
dımcısı Dr. Cemal ÇALIK’ın 
da katılımıyla Sinop Valiliği 
toplantı salonunda protokol 
imzalandı.

	 Sinop	Valiliği	toplantı	
salonunda	Sinop	Valisi	Erol	
KARAÖMEROĞLU	ile	Et	ve	
Süt	Kurumu	Genel	Müdür	
Yardımcısı	Dr.	Cemal	ÇALIK	ve	
Sinop	Belediye	Başkanı	Barış	
Ayhan’ın	katılımlarıyla	imza-
lanan	protokol	çerçevesinde;	
Et	ve	Süt	Kurumu	(ESK)	et	ve	
süt	piyasalarında	kalite,	güven	
ve	istikrarı	sağlamak	amacıyla	
Yozgat	Et	Kombinası	aracılığı	
ile	modern	ve	hijyenik	şartlarda	
hizmet	veren	Belediye	kesim-
hanesinde	besicilerin	kesim	

taleplerini	karşılayacak.
Gazi	Üniversitesi	öğretim	
üyesi	Prof.	DR.	Emin	KURU	
açıklamasında,	“Et balık 
kurumu Sinop köylerinde 
hayvancılık yapanların 
malını satın alma garanti-
si vererek Sinop belediye 
başkanlığı ile kesimhane-
sini kullanma protokolü 
imzalandı. Et balık ku-
rumunun Sinoplu’ya kol 
kanat germesi Sinop’ta 
hayvancılığın önünü aça-
caktır. Köylünün zahmetle 
meydana getirdiği hayvanını 
kimse dolandıramayacak. 
Ölümcül hastalıklara neden 
olan hasta hayvanı köylüden 
ucuza alıp kacak kestirerek 
satıp halka yediremeyecekler.  
Sadece et balık kurumu hasta 
hayvanları satın alıp kendi 
tesislerinde eti sağlıklı işleme 
teknolojisini uygulayabil-
mektedir. Bu nedenle et balık 
kurumu hastalıklı hayvanları 
da satın almaktadır. Hayvan 
üreticisi olupta peşin para 
satamıyorum diyen köylü-

müze imzalanan bu protokol 
hayırlı olsun. Protokol için 
koordinasyonu sağlayan 
valimize hizmetin gelmesine 
irade koyan belediye baş-
kanımıza Et Balık Kurumu 
Genel Müdür yard. Doç. Dr. 
Cemal Çalık beye CKS li Si-
noplu olarak teşekkür ediyo-
rum, Sinop dönüşü çiftliğime 
uğrayarak yaptığım arıcılık 
ve zirai faaliyetler konusunda 
fikri ve manevi katkılar sunan 
değerli kardeşim Cemal Çalık 
hocaya teşekkür ediyorum" 
dedi.

SİNOP’TA ET BALIK KURUMU HAYVAN 
KESİMLERİNE BAŞLIYOR!

Haber: Gülcan EKER


