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Durağan ilçesinde iki grup 
arasında yaşanan arbedede 
tüfekle vurularak yaralanan 

ve kaldırıldığı hastanede hayatını 
kaybeden Soner Kara’nın cenazesi, 
geniş güvenlik önlemleri altında top-
rağa verildi.
 İlçede 11 Eylül’de iki grup 
arasında çıkan arbedede yaralanan 
15 kişiden biri olan ve tedavi gördü-
ğü Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesinde 12 Eylül 
günü akşam saatlerinde yaşamını 
yitiren Soner Kara’nın (16) cena-
zesi, ailesi ve yakınlarınca hasta-

ne morgundan alınarak Durağan’a 
getirildi. Kara’nın cenazesi, evinde 
helallik alınmasının ardından Mer-
kez İsmail Bey Camisi’ne götürüldü. 
Öğle namazına müteakip kılınan 
cenaze namazına Soner’in ailesi 
ve yakınlarının yanı sıra Sinop Va-
lisi Hasan İpek, Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakan Yardımcısı Mehmet 
Ersoy, AK Parti Sinop Milletvekili 
Nazım Maviş, CHP Sinop Milletve-
kili Barış Karadeniz, Garnizon ve İl 
Jandarma Komutanı Jandarma Al-
bay Şefaattin Serten, ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

DURAĞAN’DA BAYRAM 
ZEHİR OLDU

15 Eylül 1928 tari-
hinde harf inkı-
labını Sinop’tan 

başlatan Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Sinop’a gelişi-
nin 88. yıldönümü, düzen-
lenen törenlerle kutlandı.
 Etkinlikler kapsa-
mında ilk tören Atatürk’ün 
Sinop’a ayak bastığı Lima-
niçi mevkisi İskele Meyda-
nı’nda yapıldı.  Meydanda 
toplanan vatandaşlar ve 

devlet erkanı Atatürk’ün Si-
nop’a gelişini simgeleyen 
balıkçı teknesini karşıladı.  
88 yıl önce Atatürk’ün ken-
te gelişinde çekilen fotoğ-
rafı ve Türk bayrağını ta-
şıyan öğrenciler tekneden 
inerek protokolü selamladı. 
Vali Hasan İpek, öğrencile-
rin verdiği Türk bayrağını 
öperek öğrencilere teşek-
kür etti.

ATATÜRK’ÜN SİNOP’A
GELİŞİNİN 88. YILI KUTLANDI

Cumhuriyet Halk Par-
tisinin (CHP) kurulu-
şunun 93. yıl dönü-

mü nedeniyle CHP Sinop 
İl Başkanı Barış Ayhan, 
beraberinde il örgütü ve 
CHP Sinop Milletvekili Ba-
rış Karadeniz ile birlikte İs-
kele Meydanındaki Atatürk 
anıtına çelenk sundu. Anı-
ta çelenk konulmasının ar-
dından konuşan İl Başkanı 
Barış Ayhan, her 9 Eylülün 
CHP için yeni bir başlan-
gıç, mücadeleye çok daha 

büyük bir azimle 
başlama fırsatı 
veren bir dönüm 
noktası olduğunu 
söyledi. Ayhan; 
“93 Yıl önce ya-
nan bu meşa-
leyi, günümüze 
kadar taşıyan 
ve yolumuzu ay-
dınlatan başta ilk genel 
başkanımız Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk olmak 
üzere şu an aramızda 
bulunmayan ebediyete 

intikal etmiş tüm genel 
başkanlarımızın ve par-
tililerimizin aziz hatırası 
önünde saygıya eğiliyo-
rum.

AYHAN; “FETÖ’NÜN
SORUMLUSU AKP!”

Sinop'ta 19 Eylül Gaziler 
Günü dolayısıyla tören 

düzenlendi.
 Hükümet Meyda-
nı'nda Atatürk anıtına çelenk 
sunma törenine Sinop Valisi 
Hasan İpek, İl Jandarma ve 
Garnizon komutanı Jandar-
ma Albay Şefaattin Serten, 
Belediye Başkanı Baki Ergül, 
Vali Yardımcıları, İl Milli Eği-
tim Müdürü Nevzat Türkkan, 
Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürü Melih Keleş, siyasi 
parti temsilcileri, kurum amir-
leri,  Şehit ve Gazi Aileleri 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Mehmet 
Özgen ile gaziler, şehit ya-
kınları ve vatandaşlar katıldı.

SİNOP’TA GAZİLER 
ANILDI

İlköğretim Haftası etkinlik-
leri çelenk sunma töreniyle 

başladı. Hükümet Konağı 
önünde düzenlenen törende 
Saygı Duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunması ardından 
Sinop İl Milli Eğitim Müdürü 
Nevzat Türkan Atatürk Anıtı-
na çelenk sundu.
     Ardından İlköğretim Hafta-
sı etkinlikleri programı Gazi 
Mustafa Kemal İlköğretim 
Okulu’nda devam etti.

ZİL ÇALDI!

Ayancık Yalı Mahallesi, Fikret 
Koçak Küme Evleri mevkii 
Gazhane Caddesi üzerinde 

aynı ay içinde 2 ölümlü kaza mey-
dana gelmesi CHP’lileri harekete 
geçirdi.
 CHP İlçe Başkanı Naci 
Demiray belediye sınırları ve so-
rumluluğundaki yolun kendi haline 
bırakıldığını ifade ederken, yolda 
yaşanan kazaların önlenmesi için 
girişimlerde bulunan CHP Sinop 
Milletvekili Barış Karadeniz, “Kaza-
lar güvenlik önlemi almazsanız, 
kader değildir. İhmaldir! Bu yolun 
güvenli hale getirilmesinden kim 

sorumlu ise gereğini bir an önce 
yapmalıdır. Yolun vatandaşları-
mız için güvenli bir hale getiril-
mesinin takipçisi olacağım” dedi. 
Ayancık Yalı Mahallesi Gazhane 
Caddesi üzerinde Gelincik Burnu 
Mevkii ile Çamurca Mevkiinde üst 
üste meydana gelen ölümlü kazalar 
vatandaşları isyan ettirdi.

KARADENİZ’DEN AYANCIK’TAKİ
KAZALAR İÇİN ÖNLEM

Sayfa 5’te

BASIN, VALİ İPEK’İ 
ZİYARET ETTİ

Haberin Devamı İçeride  Sayfa 7’de
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ERDEMİN PENCERESİ

 Pazartesi günü çalan ilk zil 
ile yeni eğitim ve öğretim yılı 
başladı. Bütün çocuklarımıza ve eğitim camiamıza 
başarı ve kolaylıklar diliyorum.
            Bilginin bu kadar kolay ulaşılabilir olduğu 
bir dönemde asıl üzerinde durmamız gereken du-
rum  sanırım “eğitim” olmalıdır. Eğitim ve öğretimi 
arabayı çeken iki ata benzetirler, bunların at başı 
gitmelerinin önemi üzerinde dururlardı eskiden. Bu 
atlardan biri ileri gider ya da geride kalırsa, tahmin 
edileceği gibi çekilen araba yoldan çıkarak ya farklı 
bir yola sapacak ya da devrilecektir. Bu bakış açısı 
geçmiş yıllarda ki kısaca “davranışlarda istendik 
değişiklik yapma süreci” olarak tanımlanan eğitim 
anlayışının bir gereği idi. Eskiden topluma göre 
davranışlarını değiştirmek ya da topluma uygun 
hale getirmek istediğimiz için eğittiklerimizi artık 
“birey” olarak görüp onun ilgi ve istekleri doğrul-
tusunda ona rehberlik etmeye çalıştığımız bir anla-
yış ortaya çıktı. Sanırım toplum ya da millet olma-
nın gereklerinden çok, birey olmanın özgürlüğüne 
değer veren küreselleşmeye doğru bir gidiş var.
            Ancak unutulmaması gereken her milletin 
kendine göre hassas noktalarının olduğudur. Kü-
reselleşmeyi medenilikle karıştırmamak gerekir. 
Elbette çağdaş dünyanın her türlü nimetlerinden 
faydalanıp, medeni toplumlar seviyesine ve on-
larla etkileşim içinde olmaya her toplumun ve her 
milletin hakkı, hatta ihtiyacı var. Ama bu tek bir 
dünya toplumu oluşturmak, bu sayede gücü elinde 
tutanların dünyaya egemen olmasına çanak tutma-
malıdır. Her toplum ya da millet kendi değerleriyle, 
kendi kültürüyle varlığını ortaya koyabilmelidir. 
Batı dünyasında Avrupa birliği adıyla oluşturulan 
hatta sınırları kaldırılan coğrafya da bile yine her 
millet kendi adıyla kendi kurallarıyla yaşamaya 
devam etmektedir.
            Anlatmak istediğim günümüz dünyasında 
öğretimden çok eğitimin “milli” olması daha önem-
li hale geldiğidir. Eğer gelecek nesillerimizi kendi 
değerlerimizle, bizi biz yapan milli kültürümüzle 
yoğurup onları geleceğimizin teminatı haline geti-
remezsek biraz önce bahsettiğim o tek dünya top-
lumu içine karışıp gideceğimiz kesindir. Asırlarca 
dünya kültür arenasında kendi değerleriyle yer 
bulmuş, Türk-İslam kültürü adıyla yeni bir kimlik 
oluşturmuş, bu kimliğini korumak ve yüceltmek 
için gerektiğinde canını hiçe saymış bir milletin to-
runları olduğumuz unutmamalı, unutturmamalıyız. 
Onlara layık olduğumuzu, onlardan aldığımız ema-
neti koruyup yüceltme adına her zaman uyanık ol-
malı, bu emanete gelecek tehlikelere karşı gelecek 
nesillerimizi uyanık tutmak zorundayız. Ne demişti 
büyük önder, başöğretmen Atatürk: “Türk çocuğu 
ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için 
kendinde kuvvet bulacaktır.”
            2016-2017 eğitim-öğretim yılının milletimize, 
ülkemize hayırlı olmasını diliyor, tüm öğrencilerimi-
ze ve fedakâr eğitim çalışanlarına başarı ve huzur 
dolu bir eğitim-öğretim yılı temenni ediyorum.

s ehirgaz etesi@s ehirgaz etesi .com

EĞİTİM,
AMA NASIL ?

Saygı duruşunda bulunul-
ması ve İstiklal Marşı'nın 
okunmasının ardından 

Atatürk anıtına çelenk sunuldu. 
Törende Şehit ve Gazi Aileleri 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Mehmet Öz-
gen günün anlam ve önemini 
belirten konuşmasıda şunları 
söyledi; “Tarihinde, kurduğu 
tüm devletlerin Başkomutan-
ları Gazi olan bu büyük mil-
let Büyük önder Gazi Mus-
tafa Kemal Paşa’ya, Sakarya 
Zaferi’nin kazanılmasından 
sonra 19 Eylül 1921 tarihinde 

T.B.M.M. tarafından Mareşal 
rütbesi ile Gazi ünvanının ve-
rildiği gün, yani bugün, 2002 
yılında yapılan yasal düzen-
leme ile Gaziler Günü olarak 
ilan edilmiştir. Kahraman 
Gazilerimiz gününüz kutlu 
olsun Sizler Büyük Türk Mil-
letinin gurur kaynağı olan 
Sultan Alparslan’ın yiğitleri, 
Osman Gazi’nin Alpleri, Fatih 
Sultan Mehmet’in fedaileri, 
Gazi Mustafa Kemal Paşa ve 
arkadaşlarının Mehmetçik-
leri, vatanı için evladını feda 
eden Domaniçli Habibe’nin, 

Erzurumlu Kara Fatma’nın, 
Gördesli Makbubele’nin, Ha-
lime Çavuş’un, Nezahat On-
başının, Kahraman Binbaşı 
Ayşe’nin evladı Fatihanları,  
Türk Milletinin Sultanısınız.”  
Daha sonra öğrencilerin şiir 
okumasının ardından Vali İpek 
ve protokol üyeleri Şehit ve 
Gazi Aileleri Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneğini ziyaret 
etti, program öğretmen evinde 
verilen öğle yemeği ile sona 
erdi.

SİNOP’TA GAZİLER ANILDI

Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi tarafından 19 Eylül 
1921 tarihinde Mustafa 

Kemal Atatürk’e ‘Gazi’lik unva-
nı ve ‘Mareşal’ rütbesi verilişi-
nin yıl dönümü Durağan ilçe-
mizde  de kutlandı.
 Kutlama programı çer-
çevesinde tören, hükümet ko-
nağı önünde yapıldı. Törene 
Durağan Kaymakamı Turan 
Soğukoluk, Garnizon Komu-
tanı Kemal Arslan, Belediye 
Başkanı Ahmet Kılıçaslan, dai-
re amirleri, Gaziler, Siyasi Parti  

ve STK temsilcileri katıldı.
 Kaymakamlık, Beledi-
ye Başkanlığı ve Garnizon Ko-
mutanlığı çelenklerinin Atatürk 
anıtına konulmasıyla başlayan 

tören, saygı duruşu ve İstiklâl 
Marşı’yla devam etti. Günün 
anlam ve önemini belirten ko-
nuşmadan sonra öğrenciler ta-
rafından şiirler okundu.

KARADENİZ’DEN AYANCIK’TAKİ
KAZALAR İÇİN ÖNLEM

Aynı bölgede meydana 
gelen kazalarda daha 
önce birçok kişi hayatı-

nı kaybetmişti. Yolun tehlikeli 
olmasından ötürü vatandaşlar 
bu kazaların önüne geçilmesi 
ve güvenlik tedbirlerinin alın-
ması için yetkililere seslendi.  
CHP Ayancık İlçe Başkanı Naci 
Demiray yolun belediye sınır-
ları içerisinde bulunduğunu, 
sorumluluğun da belediyeye 
ait olduğunu belirterek, “Yol-
da üst üste ölümlü kazalar 
meydana geldi. Genç kar-
deşlerimiz maalesef bu yolda 

kazalar sonucu ard arda can 
verdi. Yol kendi haline bıra-
kılmış durumda. Işıklandırma 
ve trafi k uyarı işaretleri yeter-
siz. Güvenli bir yol değil. Bu 
yolun bir an önce güvenli bir 
hale getirilmesi, yol kenarla-
rına bariyerler yapılması ge-
rekiyor” dedi.
 CHP Sinop Milletveki-
li Barış Karadeniz, “Bu yolda 
yaşanan kazalar Ayancıklı-
ların kaderi olamaz. Hiçbir 
önlem almayacaksın, yolu 
güvenli bir hale getirmeye-
ceksin, sonra kaza ‘kader’ di-

yeceksin. 
Bu yolun 
g ü v e n l i 
hale geti-
r i lmesin-
den kim 
s o r u m l u 
ise gere-
ğini bir 
an önce 
yapmalıdır. Yolun vatandaş-
larımız için güvenli bir hale 
getirilmesinin takipçisi ola-
cağım” diye konuştu.
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Bilindiği üzere, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş 
bulunmaktadır. 
Anılan Kanun ile Kurumumuzun birikmiş alacaklarına ödeme kolaylığı getirilmiş olup ayrıca, 6183 sayılı Kanun ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen 
Geçici 60 ıncı madde kapsamındaki yapılandırma işlemlerine ilişkin bazı yeni düzenlenmeler yapılmış bulunmaktadır
YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN KURUM ALACAKLARI, TÜRÜ VE DÖNEMİ
6736 sayılı Kanun hükümleri uyarınca;
2016 yılı Haziran ayı/dönemi ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarih itibarıyla ödenmemiş 
olan;
1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, 
ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
2- Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,
3- Kurumumuzca ilgili Kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
4- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi,
5- Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında 
sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu 
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi,
6- 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek 
işverene tebliğ edildiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya 
tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,
7- 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için bu Kanunun yayım tarihini izle-
yen ikinci ayın sonuna kadar başvurulduğu halde bu sürenin sonuna kadar Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit 
sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,
8- 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fi illere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleştiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan 
idari para cezası,
9- Bu madde kapsamına giren ve kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,
10- 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,
11- 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi,
ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yeniden yapılandırılması mümkün olan Kurum alacaklarını oluşturmaktadır.
BAŞVURU SÜRESİ, YERİ, ŞEKLİ VE TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ
6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; borçluların, kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için Kanunun ilgili maddelerindeki başvu-
ru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla; 2016/Haziran ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin olup Kanunun yürürlük tarihi olan 19/08/2016 tarihine kadar 
ödenmemiş olan borçlarını yapılandırabilmelerini teminen 31/10/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili üniteye/birime başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Ancak, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 31/10/2016 tarihine kadar başvurmamaları halinde, bu kapsama giren borçları başvuru şartı 
aranmaksızın 144 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır.
Bu duruma göre Kanunda aksine bir düzenleme olmayan hallerde;
1-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, 
idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için örneği kurumca düzenlenen  başvuru formunun doldurulmak sure-
tiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, (Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 
yapılandırılmasına ilişkin olarak 6736 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 9 uncu maddesine göre, 30/6/2016 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale ko-
nusu işlere ilişkin olup Kanunun yayımlandığı tarihten önce Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilen eksik işçilik tutarı ile 31/10/2016 tarihinden sonra tebliğ edilen eksik 
işçilik tutarından kaynaklanan prim borçlarının yeniden yapılandırma kapsamına alınabilmesi için; işverenlerce 31/10/2016 tarihine kadar Kuruma yapılandırma başvurusunda bulunulmuş 
olması gerekmektedir.)
ÖRNEK: 25/9/2015 tarihinde bitirilmiş olan ihale konusu işle ilgili olarak, işverence 31/10/2016 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunulmamış olduğu varsayıldığında, anılan 
işverenin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 6736 sayılı Kanuna göre yapılandırılmasına imkan bulunmamaktadır.
2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları için örneği kurumca düzenlenen başvuru formunun 
doldurulması suretiyle elden ya da posta yoluyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan,
a) Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi için örneği kurumca düzenlenen başvuru formunun doldurulmak suretiyle, e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla 
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığına,
b) Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ilişkin prim borçları için örneği kurumca düzenlenen başvuru formunun doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da 
posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığına,
c) İdari para cezası borçları için örneği kurumca düzenlenen başvuru formunun doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal 
güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
d) Ek karşılık prim borçları için örneği kurumca düzenlenen başvuru formunun doldurulmak suretiyle MOSİP Sistemi kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Strateji Geliştirme Başkanlı-
ğı Bütçe Daire Başkanlığına,
başvurulması gerekmektedir.
4-Sosyal güvenlik destek primi borçlarına ilişkin yapılacak başvurular için bu maddenin aşağıda yer alan (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen borçlar dolayısıyla (d) bendinde belirtilen borç-
lar dolayısıyla örneği kurumca düzenlenen alan başvuru formu doldurulacaktır.
Bu nitelikteki borçlar için yapılacak başvuruların yeri, borçluların yaşlılık veya malullük aylığı bağlandığı sigortalılık statüsüne ve borcun 1/10/2008 tarihinden önce veya sonra olmasına 
göre farklılık arz etmekte olup;
a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için elden ya da postakanalıyla, 
herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, 
b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsa-
mında çalışmaya başlayan veya çalışması devam edenlerin 1/10/2008 tarihinden önceki veya sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için elden ya da posta kanalıyla 
borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine, 
c) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendi kapsamında çalışmaya başlayan veya çalışması devam edenlerin 1/10/2008-29/2/2016 tarihleri arasındaki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için elden ya da 
posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine, 
d) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkra-
sının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların 1/10/2008-29/2/2016 tarihleri arasındaki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için elden ya da posta kanalıyla “Mithat-
paşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara” adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına, başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 
Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında malullük ve yaşlılık aylığı alanlar yönünden bu madde hükümlerinden yararlanmak 
üzere yapılandırma talebinde bulunanlar için birleştirilmiş talep formu oluşturulduğundan, yukarıda belirtilen nitelikteki her bir sosyal güvenlik destek primi borcu yönünden ayrı ayrı başvu-
ru formu düzenlenecektir. 
Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı alanların borç dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il mü-
dürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimince yapılandırma işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra başvuru formları ve ödeme planlarının bir örneği tahsis dosyalarında muhafaza edilmek 
üzere ilgili ünitelere gönderilecektir. 
5-5510 sayılı Kanunun Ek 5 inci ve Ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar, 4(a) İsteğe Bağlı Sigortalılar (506 SK Mülga 85. Md), 4(a) Topluluk Sigortalıları (Avukat/Noter-506 SK 
Mülga 86. Md.), Yurtdışı Topluluk Sigortalıları (5510 SK 5. Md (g) bendi), Kısmi Süreli Çalışanlardan Ay İçerisinde Eksik Kalan Günlerini İsteğe Bağlı Olarak Ödeyen Sigortalılar ile 2925 
Sayılı Kanuna Tabi Tarım Sigortalıları için örneği kurumca düzenlenen başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il 
müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, 
6-5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin prim alacakları için örneği kurumca düzenlenen başvuru 
formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla işveren dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, 
7-5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalıların bu statüden kaynaklanan genel sağlık sigortası prim borçlarını peşin veya 12 ayda eşit 
aylık taksitle ödeyebilmesi için en geç 31/1/2017 tarihine kadar örneği kurumca düzenlenen formun doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla ikametgahının bağlı bulunduğu sosyal 
güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, 
8- 5326 sayılı Kabahatler Kanuna göre tarımsal kesinti sorumlularına uygulanan idari para cezalarına örneği kurumca düzenlenen  başvuru formunun doldurulmak suretiyle elden ya da 
posta yoluyla tarımsal kesinti sorumlusunun bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 
Diğer taraftan, gelir testine hiç başvurmayanlardan 6736 sayılı Kanunda öngörülen dört aylık süre içerisinde gelir testine başvuranların, gelir testine müracaatları, aynı zamanda yapılan-
dırma müracaatı olarak kabul edilip, gelir testi sonucuna göre güncellenecek prim borçları 12 ayda eşit aylık taksitler halinde ödenebilecek şekilde yapılandırılacaktır. 
Ek karşılık prim borçları yönünden MOSİP Sistemi kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvuruları Kurum internet sayfasında (www.sgk.gov.tr) “E-SGK” menüsünün içerisinde 
yer alan “MOSİP” üzerinden “Kesenek Bilgi Sistemi” kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılacaktır. Başvuruların onaylanmasını müteakip ödeme planı görüntülenebilecektir. 
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Namazının ardından 
Kara’nın cenazesi, 
ilçe mezarlığında 

defnedildi.
 Cenazeye katılan 
kalabalık ve yaklaşık 3 ki-
lometre uzaklıktaki mezar-
lığa yürüyerek giden grup, 
Türk bayrakları açarak, 
çeşitli sloganlar attı.  Köye 
yürümek isteyen gruba  
güvenlik güçleri müdahale 
etti.
 Arife günü başla-
yan ve bir kişinin ölümü, 
14 kişinin yaralanmasıyla 
sonuçlanan gerginliğin ar-
dından tarafl arın yeniden 
karşılaşmaması için Sinop 
Valiliğince yoğun güvenlik 
tedbirleri alındı.

 Sinop’taki polis 
ve jandarma ekiplerine ek 
olarak Çorum ve Kasta-
monu’dan jandarma bir-
likleri, Giresun, Ordu ve 
Samsun’dan çevik kuvvet 
polisleri takviye destek 
olarak bölgede görevlen-
dirildi. Güvenlik güçlerince 

cenaze dolayısıyla ilçenin 
giriş ve çıkışında arama 
noktası oluşturuldu. Sal-
dırıyı gerçekleştirdiği iddia 
edilen kişilerin yaşadığı 
mahalleye giden yollar da 
güvenlik güçleri tarafından 
kapatıldı. Bu arada, Soner 
Kara’nın cenazesinin ar-
dından, saldırıyı gerçek-

leştirdiği iddia edilenlerin 
yaşadığı köye yürümek is-
teyen gruba güvenlik güç-
leri müdahale etti. Ekipler, 
uyarılara rağmen dağıl-
mayan gruba biber gazıy-
la müdahalede bulundu. 
Grup, daha sonra yeniden 
ilçe merkezine döndü.

DURAĞAN’DA BAYRAM
ZEHİR OLDU

Etkinlikler kapsamında Ata-
türk’ün 15 Eylül 1928 tari-
hinde yürüdüğü caddeden 

geçen devlet erkanı ve vatan-
daşlar, valilik önüne kadar yürü-
dü.  Burada bulunan Atatürk anıtı 
önüne çelenk sunma töreninin 
gerçekleştirilmesinin ardından 
Vali Hasan İpek, Atatürk’ün Si-
nop’a geldiğinde istirahat ettiği 
Adliye Sarayı’nda bulunan şeref 
defterini imzaladı.
 Mustafa Kemal Ata-
türk’ün İlimize gelişinin 88.yıl-
dönümünü kutlamanın gurur ve 
mutluluğunu hep birlikte yaşıyo-
ruz diyen Vali İpek anı defterine 
şunları yazdı; “Cumhuriyetimi-
zin kurucusu aziz Atatürk, sizi 
Sinop’a gelişinizin 88. yıldönü-
münde  karşılama şerefi ne ka-
vuştum, çok mutluyum. Milleti-
miz 88 yıl sonra yine aynı aşkla 
15 Temmuz 2016 tarihinde yeni bir 
Kurtuluş ve Cumhuriyete sahip çık-
ma kahramanlığını etnik ve siyasi 
hiçbir ayrılık göstermeden şehit-
ler ve gaziler vererek göstermiştir. 
Uçağı, topu, tankı ile gelen dahili 
düşmanları göğsünü siper ederek 
yenmiştir. Sizi  ve Türkiye Cumhuri-
yetinin kahraman evlatları bu başa-

rıyı elde etmiştir. Siz rahat uyuyun, 
Cumhuriyete canımız ve kanımız ile 
sahip çıkıyoruz. Ruhunuz şad ol-
sun .”
 Etkinliklere Vali Hasan İpek, 
Belediye Başkanı Baki Ergül, Askerlik 
Şubesi Başkanı Binbaşı Cevdet Alper 
Batu, siyasi partilerin temsilcileri ile 
rütbeli askerler, daire müdürleri ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. 

ATATÜRK’ÜN SİNOP’A
GELİŞİNİN 88. YILI KUTLANDI

e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvurularının www.sgk.gov.tr adresinden e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi / kesenek bilgi sistemi 
kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılması mümkün bulunmaktadır. 
Ancak, kanun kapsamından çıkmış olup daha önce e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almamış veya e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresini unutmuş olan işve-
renlerce e-Sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacağından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince yeniden yapılandırma başvurularının elden ya da posta kanalıyla 
işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılması gerekmektedir. 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kamu idarelerinden, kapatılması veya faaliyetine son veril-
mesi nedeniyle kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifreleri iptal edilenlerin emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile prim borçları, fi ili hizmet süresi zammı ve 
itibari hizmet süresine ilişkin kesenek-kurum karşılığı ile prim borçları yönünden Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığına, idari 
para cezası borçları yönünden ise işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, elden veya posta yoluyla yapılması 
gerekmektedir. 
e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurularda, başvuru girişinin yapılması sırasında işverence yapılan işlemin mutlak surette onaylanması gerekmektedir. Onaysız 
başvurular kabul edilmeyecektir. 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan borçlar için e-Sigorta kanalıyla yapılan 
başvuruların listesi, Kurumumuz işveren intra sisteminde mevcut Tahsilat/Yapılandırmalar/6736 menüsü üzerinden alınacaktır. 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce aynı veya farklı illerde birden fazla işyerinin 
bulunması halinde her bir işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmekle birlikte, başvuru süresi içinde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda 
bulunulduğu halde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulmadığı durumlarda, süresi içinde yapılan başvuru formu ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 2/1/2017 tarihi-
ne kadar ibraz edilmek ve yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla, bu işyerleri için de süresi içinde başvuruda bulunulmuş kabul edilerek işlemler sonuçlandırılacaktır. 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) veya (3) nolu alt bentleri ile (4) nolu alt bendinden kaynaklanan prim borçları için ayrı ayrı başvuruda bulun-
maları gerekirken yalnızca biri için başvuruda bulunan sigortalılar, her iki borç türü için de başvuruda bulunmuş kabul edilecektir. 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalıların dosyalarının bulunduğu ünitelerin dışında başvuruda bulunmaları halinde başvuru yapılan 
ünitece yapılandırma işlemleri sonuçlandırılacak ve başvuru formları ile ödeme planlarının bir örneği sigortalının dosyasının bulunduğu üniteye gönderilecektir. Dosyanın bulunduğu 
ünitece sigortalının sigortalılık bilgileri incelenecek ve düzeltme işlemi yapılması gerekli ise sigortalılık bilgilerinin de güncelleme işlemi yapılarak yapılandırma ödeme planında değişiklik 
olması halinde yeni ödeme planı 7201 sayılı Kanuna göre sigortalıya yeniden tebliğ edilecektir. 
Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, APS veya PTT Kargo yoluyla yapılan gönderilerde, başvuru formunun/dilekçenin postaya verildiği tarih Kuruma 
verildiği tarih, buna karşılık, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. 
Borçların yeniden yapılandırılması için başvurulan sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi, başvurunun ünitelerinde sonuçlandırılacak nitelikte olmadığı hallerde, başvuru 
formları/dilekçeler, herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin ilgili merkez birimine veya sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine gönderilecektir.
 İşveren ve sigortalılarımızın mağduriyet yaşamamaları için son günü beklemeden İl /ve Merkez Müdürlüklerimize 31.10.2016 tarihinden önce başvurarak borçlarını yapılandırma-
ları gerekmektedir.
Kamu oyuna saygı ile duyurulur.
               Yaşar YILMAZ
               Sinop Sosyal Güvenlik Müdürü
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     Bayramın arifesinde yaşanan ve ilçeye 
bayramı zehir eden gelişmeler sonrasın-
da uzun müddet konu ile ilgili bir açıklama 
veya  haber yapmadım.
  Neden mi? 
 Hassas bir dönem! 
 Yazarların, akil insanların daha akıllı, 
sorumlu ve basiretli davranarak konuyu  
irdelemesini, sağduyu itidal çağrılarının 
kamuoyuna yansımasını bekledim.
Bu beklentim aslında öncelikli olarak, 
ayrılmaya, boşanmaya ve de magazin 
haberlerine yayın yasağı koyan  adli mer-
cilerin;  bu kadar hassas ve de sözlerin, 
yazışmaların, sosyal medya mesajlarının 
habere dönüştüğü ortamda konunun daha 
fazla bulanmadan yayın yasağı getirilmesi 
ile başlayabilirdi.
 Bir basın mensubu olarak yayın yasa-
ğı istemek belki etik değil ama bu gün ge-
rek Sinop yerel basınında gerekse sosyal 
medya üzerinden yürüyen tartışmalarda 
insanlarımız,  gençlerimiz, kurumlarımız 
hedefe konuluyor, tehditler savruluyor, 
yalan yanlış isimler adeta linç yağmuruna 
tutuluyor.
      İşte bu nedenle bu yayın yasağı belki 
de ileride olabilecek bir çok olumsuz olay-
ların önleyicisi olabilirdi!!!
  Yanlış anlaşılmaların, kulaktan dolma 
bilgilerin yayılmasının önüne set çekeme-
se de en azından sorumluluğu olan ve bu 
nedenle haberleri daha çok gerçekçi ola-
rak kabul edilen ve de izlenen yerel yayın 
organlarında sosyal medya tartışmaları 
yer bulamayabilirdi. 
    Ama gelinen süreçte;  oluşan zafi ye-
tin  ve de ikazları dikkate almayanlar Du-
rağan’a çok ağır bir bedel ödettirmişler-
dir.  Bir gencimizi kaybederken insanımız 
huzur kentte adeta doğu ve Güneydoğu 
sokaklarında yaşanan, savaş bölgelerini 
aratmayan görüntülerle sarsılmıştır.
Durağan da beklenen ve bir gün gün yü-
züne çıkacak ayrışmanın, ayak sesleri yıl-
lardır geliyorum diye bağırıyordu.
  Feodal bir yapının zincirleri ile kendi-
lerini bağlayanlar, ailesel ve de köy daya-
nışması çerçevesinde  bireysel kavgaları 
herkesin güvendiği jandarmaya polise ve 
adalete güvenmeyen ve kendi adaletini 
sağlama çabası ters tepmiş,  kendilerini 
ayrıcalıklı görmenin bedelini  tüm Durağan 
ödemiştir.
     Yalnız gelinen noktada herkes olu-
şan bu durumdan üzerine düşeni alma-
lı, öz eleştiri yapmalı iğneyi kendine, 
çuvaldızı başkalarına batırmalıdır.
    Durağan yaklaşık 20 yıldır bu sorun-
la boğuşmakta her bayram acaba bu gün 
ne olacak sorusu ile yatıp kalkmaktadır. 
Kişilerin gelenek ve görenekleri, birbirleri 
olan bağları ve samimiyetleri devletle baş 
edecek, ona kafa tutacak başkalarını hiza-
ya getirecek kadar kendine yer ve zemin 
bulması bu gün ortaya çıkan durumun bi-
zatihi sorumlusudur.
     Yine bu gün olayların başlamasın-
dan sonuna kadar ilçe dışından gelen 
insanların suçlanması, buradaki haber-
lerden,  sosyal medyadan, paylaşılan 
görüntü haber ve yazılardan yola çı-
karak  suçlu aranması, provokatör pe-
şinde gezilmesi ilçede yıllardır var olan 
boşluğu başka yerlere yamama, suçu 
başkalarına atma girişiminden başka 
bir şey değildir. 
 Bu gün bizler; bu iki köyde yaşayan 
insanlarımıza ne HDP’li ne de terörist 
damgası vurabiliriz.  Gökçebelen’deki 
şehidimizi, Olukbaşı’ndaki  gazimizi, 
Yeniköy’lü askerimizi  ne inkar edebilir 
ne de vatan sevgisinden şüphe duya-
biliriz. Yalnız bunu yaparken, bu köyle-
rimizde yaşayan insanlarımızda bireysel 
kavgaları getirdikleri durumu dikkatle ana-
liz etmeli, kendilerine şu soruyu sormalı-
dırlar; neden böyle olduk?  Kavga edeni 

ayırmak, suç-
luyla suçsuzu 
ayırt etmek, 
adalete tes-
lim etmek 
varken niye 
kendimizi sa-
vunmak adına 
toplu hareket 
ederek ayrış-
tırmanın önünü açtık. Ve bizde;  yıllarca 
göstermemiz gereken tepkileri bir anda 
göstererek bu kadar acı olayların yaşan-
masına sebep olduk. Dün daha uyarıcı ve 
yapıcı cümlelerle bu insanlarımızın, akil 
adamlarını uyarabilir miydik? Yetkilileri 
uyaramadık acaba bu insanları uyarma-
mız mümkün olabilir miydi? Sorusunu sor-
mamız gerektiğine inanıyorum.
    Ve  ben 2012 yılında yazdığım yazı ile 
yetkilileri uyararak gidişatın ne olduğunu 
gözler önüne seren bu günü anlatan o 
yazımı tekrar yayınlayarak kimlerin ihmali 
var? sorusunu siz değerli okurlarımın tak-
dirine bırakıyorum; 
 “TOPLUMSAL BARIŞ İÇİN...
     Bayram rehaveti çökmüş insanlar tek-
rar gurbete gitmenin hüznünü yaşadığı 
bir ortamda bayramın son günlerinde ya-
şadığımız üzücü hadiseler Durağan’da 
ilçe halkını derinden üzmektedir. Aslında 
ceviz kabuğunu doldurmayan tartışmala-
rın geniş çaplı, etnik kimlikli tartışmalara 
dönüşmeden engellemek, bu ilçede yaşa-
yan her bireyin en temel görevi olmalıdır. 
Yıllarca kız alıp, kız veren aynı havayı 
teneffüs edip aynı kıblede buluştuğumuz, 
aynı kışlada konuşlandığımız, ekmeğimizi 
bölüşüp derdimize ortak ettiğimiz, kazan-
cımıza alın terlerinin girdiği insanımızla 
bizi karşı karşıya getirmek isteyen grupla-
ra müsaade etmemek için akil adamların, 
muhtarların, siyasi ve sivil toplum örgüt-
lerinin büyük bir sorum¬luluğu vardır. Bu 
sorumluluk tek tarafl ı değildir...
 Hukuk devletinde asıl olan sorunların 
çözümünde ayrılan yönümüzü değil bir-
leştiren yönlerimizi ortaya çıkartmak, her-
kesin güvendiği veya güvenmek zorunda 
güvenlik güçlerine ve hukuka hepimizin 
güvenmek ve inanmak zorunda olduğu-
muz gerçeğidir. Çoğunluk olarak hareket 
etme, bireysel hak arama metodu ile hak 
arama girişimini sindirme, korkutma içgü-
düsü üzerine kuranlar aslında ateşle oy-
nadıklarının farkında bile değillerdir.
 Bir hareket öncesinde toplumsal çatış-
malara yol açabilecek eylem ve davranış-
larda bulunan bireyleri, gruplar önce kendi 
içerisinde hukuk karşısında hak arayabi-
lecekleri konusunda uyarmalıdır. Huzurun 
kaçmaması, karşılıklı zıtlaş¬ma ve grup-
ların öne çıkmaması için bireysel davranış 
sergileyen kişiler öncelikle toplumsal hu-
zur adına o grup tarafından yalnız bırakı-
larak toplumsal huzura kapı açılmalıdır.
     Unutulmamalıdır ki; toplumsal olay-
larda, çeteleşmeye ve zorbalığa da-
yanan eylemler zamanla karşılarında 
daha güçlü grupların oluşmasına böy-
lelikle huzurun kaçmasına yol açacak-
tır. Bireysel ve hukuk dışı hareketlerin 
toplumsal karşılık bulmaya başlaması 
bizi bölmek, huzurumuzu kaçırmak is-
teyenlere hizmet eder.. Her haksızlığın 
karşısında devletin birliğine ve bütünlüğü-
ne inanan her birey gibi güvenlik güçlerine 
ve de hukuka inanmak güvenmek ve ora-
da haklarını aramak zorundadırlar. Bu tür 
durumlar karşısında toplumsal ve etniksel 
şiddet değil, hukuksal mücadele başlatan-
lar ancak toplumun huzur ve bütünlüğüne 
hizmet ederler, aksini düşünenler ise an-
cak bölünmeye ve çatışmaya zemin hazır-
ladıklarım unutmamalıdırlar...
(23/08/2012 Şehir Gazeesi Sayı:293)”

LÜZUM ÜZERİNE!

Programda konu-
şan Milli Eğitim 
Müdürü Nevzat 

Türkan, “Arkadaşlar 
eğitim öğretim yılının 
ve İlk Öğretim Haftası-
nın fi ilen başladığı bu 
anlamlı günde hepini-
ze tekrar hoş geldiniz 
diyor ve yeni öğretim 
yılının ve ilköğretim 
haftasının başladığı 
ve hayırlı olması dile-
ği ile sizleri saygıyla 
selamlıyorum. Okul 
öncesinde 2 bin 482, 
ilkokulda 9 bin, or-
taokulda 7 bin 700, 
İmamhatip Ortaokulu-
muzda bin 700, yatılı 
bölge okulunda bin 
300, orta öğretimde 
8 bin 500, İmamhatip 
Liselerimizde bin 400 
olmak üzerinde top-
lam 32 bin 500 civa-
rında öğrencimize hiz-
met vereceğiz. Sevgi 
ilgi ve bilgi temeline 
dayalı bir eğitim sis-
temine bütünlüğüne 
dayalı çalışmalarımızı 
yürütmekteyiz. Bu yıl 
8 tane açılış yapılacak 

okulumuz, 5 tane de-
vam eden inşaatımız, 
6 yaklaşık maliyet 
aşamasında inşaatı-
mız, 5 adette devlet 
yatırımı için 46 bin 
500 tl, ana okulu yapı-
mı için 3 bin 500 tl- 50 
bin 000 tl’lik yatırım 
yapacağız. İlköğretim 
insan hayatının en 
anlamlı ve en önemli 
bir aşamasıdır. Bugün 
ilk defa okula gelen-
leri kalbi okula yeni 
başlamanın heyeca-
nı ile çarpıyor kimisi 
ise uzun bir dinlenme 
döneminden sonra 
tekrar okulumuza öğ-
retmenlerimize ve ar-
kadaşlarımıza kavuş-
manın mutluluğunu 
ve hazzını yaşıyoruz. 
Anne babalarımızın 
ve öğretmenlerimizin 
bütün çabaları ve-
rimli başarılı çalışkan 
dürüst ve vatansever 
kişiler olarak sizleri 
hayata hazırlamaktır. 
Siz değerli varlıkları-
mızı şefkatle bağrımı-
za basıyor hepinizin 

gözlerinden öpüyo-
rum. Anne ve babalar 
çocuklarınızı okullara 
göndermekle görevi-
niz henüz bitmemiş 
olur. Bilakis daha da 
çok sorumluluğunuz 
artmış olur. Gençken 
bilgi ağacını dikmez-
sek yaşlandığımız 
zaman gölgesinde 
bir ağacımız olmaya-
caktır. Bu günkü eği-
tim anlayışımızın en 
önemli unsurlarından 
biriside okul ile aile 
öğretmen ile veli iş 
birliğidir. Okullarımı-
za samimi ilginizi ve 
desteğinizi esirgeme-
yeceğiniz umuduyla 
2016-2017 eğitim öğ-
retim yılının hepimize 
hayırlı olmasını diliyo-
rum.” dedi.
 Yapılan ko-
nuşmaların ardından 
öğrenciler tarafından 
günün anlam ve önemi 
belirten şiirler ve yazılar 
okundu. Tören öğren-
ciler tarafından sergi-
lenen folklor gösterisi 
sonrasında son buldu.

ZİL ÇALDI!

Durağan’da İlköğ-
retim Haftası 
Kutlama Progra-

mı kapsamında Şehit 
İbrahim Yiğit İlköğretim 
Okulun’da tören dü-
zenlendi. Törene İlçe 
Kaymakamı Turan So-
ğukoluk, Belediye Baş-
kanı Ahmet Kılıçaslan, 
İlçe Garnizon Komuta-
nı Kemal Arslan, Milli 
Eğitim Müdürü Nazım 
Yurdagül, Okul Müdür-
leri, Öğretmenler ve 
veliler katılarak çocuk-
ların heyecanına ortak 
oldu.
 Belediye Baş-
kanı Ahmet Kılıçaslan, 
öğrencilere iyi dersler 
dileyerek: “Geleceği-
mizin daha aydınlık 
olması; çocuklarımı-
zın ve gençlerimizin 
çok iyi eğitilmesine, 
geleceğe çok iyi şe-
kilde hazırlanmaları-
na bağlıdır. Taze bir 
başlangıcın mutlulu-
ğunu, yeni başarıla-
ra doğru koşmanın 

heyecanını yaşayan 
tüm öğrencilerimi-
ze, öğretmenlerimize 
ve velilerimize yeni 
eğitim-öğretim yılı-
nın hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyorum. 
Tüm öğretmen ve öğ-
rencilerimize başarı-
lar dilerim.” dedi.
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Deniz ATEŞ
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Temsilcisi 
Özkan AKAR

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün önderliğinde Baş-
komutanlık Meydan Muharebe-

si kazanıldıktan sonra,  9 Eylül 1922 
’de İzmir işgalden kurtarılmış, 1919 
‘da başlayan özgürlük ve bağımsızlık 
mücadelesi büyük bir  zaferle sonuç-
landırılmıştır. 9 Eylül bu anlamda tari-
himizde açılan yeni bir sayfa, esaretin 
sona erdiği özgürlük ve bağımsızlık 
ile dolu yeni bir dönemin başlangıcı-
dır.     9 Eylül tarihinin bu önemi sebe-
biyle, Büyük Atatük ’ün en büyük iki 
eserinden biri olarak sayılan Cumhu-
riyet Halk Partisi de 1923 yılında yine 
bir 9 Eylül günü kurulmuş, ülkenin 
imarı, özgürlük ve bağımsızlığımızın 
geliştirilmesi mücadelesine başlan-
mıştır.    Bugün, Cumhuriyetimizi Öz-
gürlükçü Demokrasi ile taçlandırmak 
için yaptığımız çalışmalar, 9 Eylül 
1923 yılında Cumhuriyet Halk Partisi 
kurulurken duyulan heyecan ve aşkla 
aynı seviyededir.    Her 9 Eylül bizim 
için yeni bir başlangıç, mücadeleye 
çok daha büyük bir azimle başlama 
fırsatı veren bir dönüm noktasıdır” 
dedi.

FÖTÖNÜN SORUMLUSU
AKP!!!

     Konuşmasında FETÖ’nün devlet 
kadrolarına sızması konusunda AK 
Partiyi suçlayan Barış Ayhan sözlerini 
şöyle sürdürdü; “15 Temmuz tarihinde 
anayasal rejimi gasp etmeye, laik de-
mokratik sosyal hukuk devletini yık-
maya yönelen terör eylemini gerçek-
leştirenlerin, devlet içine sızmış, 2002 
yılından bu yana AKP iktidarınca ‘ne 
istedilerse verilen’ ‘Fethullah Gülen 
Cemaati’ adıyla bilinen bir terör ör-
gütü olduğu hepimizin malumudur. 
Yargı ve emniyet güçleri içine sızmış 
bu yapının yakın geçmişte, kendine 
bağlı hakim - savcı ve polisler eliyle 
devlet kurumlarında ve bu arada Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nde sahte deliller-
le büyük bir tasfi ye gerçekleştirdi-
ği de tarafımızca bilinmektedir. Adı 
geçen örgütün, bu tasfi ye sonunda 
boşalan yerlere kendi kadrolarının 
yerleşmesini sağladığı görülmüştür. 
Geçtiğimiz günlerde yaşanan kanlı 
kalkışmanın, işte bu kadroların oluş-
turduğu söz konusu terör örgütünün 
eseri olduğu açıktır. Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak, bugün FETÖ olarak 
adlandırılan örgütün elebaşına za-
manında methiyeler düzülüp, el etek 
öpme seferleri düzenlenirken, devle-

tin tüm birimlerine 
sızmış bu yapının 
tehlikelerini haykır-
dık, dinlenilmedi.     
Bu karanlık yapı; 
kendisine bağlı ha-
kim ve savcı görü-
nümlü müritlerinin 
yargı terörü ile Tür-
kiye ‘yi esir alırken, 
milli orduya kum-
pas kurulurken, 
türlü senaryolarla 
Türk Silahlı Kuv-
vetleri tasfi ye edi-
lirken, yurtseverler 
düzmece belge-
lerle hapsedilip 
cemaat sirkine dö-
nüştürülen mahke-
melerde yargılama 
tiyatroları oyna-
nırken, bugün bu 
yapıya beddua edenlerden kimileri o 
günlerde haysiyet cellatlığına soyu-
nup bayram ederken, ateş olmayan 
yerden duman çıkmaz naraları atılır-
ken, dönemin başbakanı kaset kum-
pasları sonrasında ‘bunlar özel değil 
genel genel’ nidaları atarken haykır-
dık, dinlenilmedi.    Siyasi iktidara, 
devletin kritik birimlerini, özellikle 
yargıyı – polisi – istihbaratı teslim et-
memelerini söyledik, bunun tehlikele-
rini haykırdık, dinlenilmedi.    Devletin 
en hassas kurumları bu yapıya teslim 
edildi. Yapmayın diye haykırdık, din-
lenilmedi.”

YAŞANAN SÜREÇ
ENDİŞEMİZİ ARTTIRIYOR

     “Bu suç ortaklığını hep dile getir-
dik ve getirmeye de devam edeceğiz. 
Ancak görülüyor ki, darbe girişimi 
sonrasında yürütülmekte olan Fethul-
lahçı Terör Örgütü’ne yönelik operas-
yon, giderek AKP ve Erdoğan muha-
lifi  kişi ve kurumların tasfi ye edilmesi 
sürecine dönüşmektedir.     Yaşamları 
ve geçmişleri itibariyle Fethullahçı ol-
madıkları alenen ortada olan eğitimci 
ve memurların, sırf siyasi görüşleri 
ve AKP karşıtı sendikalara üye olma-
ları gerekçeleriyle tutuklanmaları ile 
başlayıp, Yargıda Birlik Platformuna 
katılma istemini reddeden hakim-sav-
cıların tutuklanması ile devam eden 
süreç, tüm muhalif seslerin bastırıl-
masına doğru evriliyor.   Gerçekleşti-
rilmekte olan bu cadı avı, demokrasi-
yi dombra eşliğinde bayrak sallamak 

zanneden AKP’lilerin, kendilerinden 
olmayana yönelik ne kadar acımasız 
ve ötekileştirici olabildiklerinin yeni 
bir göstergesi olmuştur.    Bu vahim 
kalkışma üzerine, Milli Güvenlik Ku-
rulu’nun tavsiyesi ile Bakanlar Kuru-
lu tarafından Olağanüstü Hal ilan edil-
miştir. Fakat Olağanüstü Hal amacı 
ve kapsamını aşmış; masumiyet ka-
rinesi ve savunma hakkı başta olmak 
üzere temel hak ve özgürlüklerin or-
tadan kaldırılmasına, askıya alınma-
sına, hukuk dışı uygulamalara cevaz 
veren bir müesseseye dönüşmüştür.    
Siyasi iktidarın, olağanüstü hal dışın-
daki olağan dönemlerde, Anayasaya 
ve hukuka uygun davranma bakımın-
dan takındığı tutum ve uygulamalar, 
yani ‘demokrasi sicili’, olağanüstü 
hal içerisinde ne denli hukuka uygun 
hareket edileceği konusunda cid-
di bir endişe yaratmaktadır. Nitekim 
daha ilk günden, Başbakan Yardım-
cısının, OHAL boyunca Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin ‘askıda’ oldu-
ğu yönündeki hukuki içerik taşıma-
yan beyanı, endişelerimizi daha da 
artırmaktadır. Bu nedenle, ilan edilen 
olağanüstü hal, amacına uygun ve 
ölçülü olarak kullanılmalı, hukuka ay-
kırı, taraf olmayanların bertaraf edile-
ceği siyasi bir takım amaç ve işlemler 
için bir dayanak veya ‘açık çek’ ola-
rak görülmemeli, temel hak ve özgür-
lükler korunmalı, tüm işlemler hukuk 
devleti kurallarına uygun olarak ger-
çekleştirilmelidir. Bu noktada; soruş-
turmaların sulandırılması ve üzerinde 
şaibe yaratılmaya çalışılmasının yar-
gıya duyulan güveni sarsacağı, uzun 

vadede gerçek örgütçülerin işine ya-
rayacağı hususundaki kaygılarımızı 
da bir kez daha yineliyoruz.”

YENİKAPI’DAKİ SÖZÜNÜZÜN 
ARKASINDA DURUN

     “Türkiye ancak eksiksiz bir de-
mokrasi ile düze çıkabilir. Bu da an-
cak farklılıklara saygı ve hukukun 
üstünlüğü ile mümkündür. Kaygılıyız, 
uyarıyoruz; Yenikapı Mitingindeki sö-
zünüzün arkasında durun, demokra-
siye ve fi kir özgürlüğüne gerçekten 
sahip çıkın!    Yakın geçmişteki kum-
pas davalarında ortaya çıkan gizli 
tanıkların hangi amaca hizmet ettiği, 
bu soruşturma ve davalarda yapılan 
usulsüzlüklerin esası nasıl çarpıttığı 
unutulmamalıdır. Bu yakın tarihimiz,  
tekerrür etmemesini gerektirecek 
kadar yakındır! Esasen tarih, ondan 
ders almasını bilmeyenler için teker-
rür eder.     Özgür vicdanı ile karar ve-
remeyen, baskı ve endişe duyguları 
ile çalışan bir yargı camiasından bıra-
kın adil kararı, karar bile çıkmaz. Bir 
an evvel yargıyı serbest bırakın! Sa-
vunmayı özgür bırakın!    Demokrasi 
hareketinin öncüsü olan Cumhuriyet 
Halk Partisi tüm iradesiyle ülkemizi 
boğan baskı ve dikta ortamını değiş-
tirmeye kararlıdır. Cumhuriyet Halk 
Partisi Büyük Atamızdan miras aldı-
ğımız Özgürlükçü - Halkçı ve Devrim-
ci Ruh ile geleceğin mimarı olacaktır.    
Unutmayın Cumhuriyet Halk Partisi 
var ise herkes için vardır”

AYHAN; “FETÖ’NÜN SORUMLUSU AKP!”
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EĞİT İMCİNİN  KÖŞESİ

ahmetkocacan@sehirgazetesi.com

   Her başlangıç bir bitişin; her 
bitiş de yeni bir başlangıcın 
habercisidir. Ayrıca her yeni 
başlangıç, içinde yenilikler ve sürprizler barındırır. 
Şüphesiz ki bu eğitim öğretim yılı da öyle olacak-
tır.
 Uzunca bir tatilin ardından ilk ve ortaöğretim 
okulları için 19 Eylül’de ilk ders zilinin çalmasıyla 
birlikte, okullar öğrencilere kapılarını açtı. Okulla-
rın başlamasıyla da öğrenciler ve aileler heyecan, 
merak, mutluluk, korku, endişe, sevgi gibi duygu-
ları bir arada yaşadılar.
 Özel otomobil ile bir yolculuğa çıkmadan önce 
bazı bakımlar yaptırırız değil mi? Otomobilin yağı-
na, hidroliğine, lastik basınçlarını kontrol ettiririz. 
Zira yolda güvenli bir şekilde devam edebilmek ve 
hedeflenen menzile sağ salim ulaşabilmek için bu 
bakımları ihmal etmemek gerekir.
     Şüphesiz ki eğitim de uzun soluklu bir yolcu-
luktur. Çocuğu/çocukları okula başlayan/devam 
eden anne babalar da bu yolculukta onlara mih-
mandarlık etmeye devam etmeli. Bunun için sezon 
başında çocukları ile okul konusunda mutlaka bir 
hazırlık konuşması yapılmalı. Çocuğun okulda 
nelerle karşılaşacağı, onu nelerin beklediği, yaşa-
yabileceği muhtemel olumsuzluklar, öğretmen ve 
arkadaşlarının durumu, gireceği sınavlar gibi ko-
nularda ön bilgi paylaşımında bulunmalı.
     Böyle bir paylaşım çocuktaki korku ve endi-
şeleri gidererek onun okula ve derslere intibakını 
hızlandıracaktır.
     Ebeveyn, okul ve ders/ler konusunda çocuk-
tan beklentilerini net bir şekilde ifade ederek, ona 
sorumluluklarını hatırlatmalı. 
     Yine anne baba ve çocuk birlikte bir program 
yapmalı. Çocuk hangi saatlerde okulda; hangi 
saatlerde evde olacak. Ne zaman ders çalışacak; 
hangi saatler arası kitap okuyacak; hangi zaman 
aralığında istirahat edecek; tüm bunlar gerekirse 
yazılı bir çizelgeye işlenerek birlikte kararlaştırıl-
malı. 
     Ve çocuğa bu programı aksatmadan uygulama-
sı için ilk zamanlar küçük hatırlatmalar yapılarak 
yardımcı olunmalı.

     Değerli anne babalar!
     Günümüz eğitim öğretim sisteminde başarılı 
olmanın anahtarı “alışkanlık ve istikrar” keli-
melerinde saklıdır. Öğrencinin özellikle akademik 
başarı elde edebilmesi ve sınavlarda başarılı ola-
bilmesi için kitap okuma, ders çalışma, test çözme 
gibi davranışları istikrarlı şekilde devam ettirerek 
alışkanlık haline getirmesi şarttır. 
     Bu konularda sorumluluk öncelikle çocuğa 
aittir. Ancak bu noktada anne babaların da yap(tır)
ması gerekenler vardır. Ebeveyn, önyargısız bir 
bakış açısıyla ve sorumluluk alarak eğitim gören 
öğrenciye rehberlik etmesi gerektiğini unutmama-
lı.
     Yeni eğitim öğretim yılında eğitim çalışanlarına 
ve öğrencilere başarılar dilerim…

OKUL
VE

AİLE

ŞEHİR AJANS
DURAĞAN’DA BİR İLKİ DAHA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ...

Yaka isimlikleri

Ucuz ve kaliteli Plaket 
Masa üstü isimlikleri 

Yapımı ile 
Durağan’da 

hizmetinizdeyiz...

Sevdiklerinizin resimlerini, isimlerini
Sevdiğiniz eşyalarla buluşturuyoruz....

Siz sadece fotoğrafl arınızı getirin;
 İster Tişörte, 
    İster Şapkaya
 İsterseniz kupanıza 
 Veya porselen bir tabakta
 Resimlerinizi ölümsüzleştirelim...
 Çocuğunuz yap boza(Puzzle) 
 kendi resmi veya sevdiklerinin 
 resmi ile başlasın...

Merkez Mah.
CumhuriyetCad. No: 
75/A Durağan/ SİNOP
Tel: 0(368) 416 21 09

BASIN, VALİ İPEK’İ ZİYARET ETTİ

Sinop 15 Eylül Gazeteciler 
Cemiyeti yönetimi, son 
valiler kararnamesi ile 

Sinop’a atanması ardından 
geçtiğimiz hafta görevine baş-
layan yeni Sinop Valisi Hasan 
İpek’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde 
bulundu.

SİNOP BASININI TAKDİR 
EDİYORUM

     Cemiyet Başkanı Cengiz 
Demirel, Gazetemiz Yazı İşleri 
Müdürü Serhat Özşahin, mu-
habirimiz Ali Fuat Özşahin ile 
cemiyet yönetim kurulu üyele-
rinin hazır bulunduğu ziyaret 
sırasında konuşan Sinop Valisi 
Hasan İpek, Durağan olay-
larındaki hassasiyetlerinden 
dolayı Sinop basınına teşekkür 
etti. Vali Hasan İpek; “Sinop 
basını provokatörlere pirim 
vermemiştir. Ancak bu kadar 
olur. O süreçte terörizme 
hizmet eden çevrelerden bir 
çok mesajlar gelirken, Sinop 
basını çok güzel cevabını 
verdi ve bunun etnik olay 
olmadığını dile getirdi. Bu 
konuda takdirlerimi sunuyo-
rum. Sinop basınının sağdu-
yulu davranışlarını Durağan 
olaylarında çok net gördüm. 
Bu şekilde devam etmesini 
diliyorum. Bizde doğru haber 
konusunda destek olacağı-
mız konusunda emin olabilir-
siniz. Sizler ülke demokrasi 
ve Cumhuriyet duyarlılığınız 
konusunda da takdir ediyo-
rum” dedi.

BÜROKRATLAR BASINI 
KESE KAĞIDI GİBİ

GÖRMEMELİ
     Sinop 15 Eylül Gazeteciler 
Cemiyet Başkanı Cengiz Demi-
rel’de konuşmasında, yeni gö-
reve başlayan Vali İpek’e göre-
vinde başarılar diledi. Pazartesi 
günü itibariyle cemiyet olarak, 
günlük ve haftalık gazetelerde 
yetkililerle ilgili yayınlanan açık 
mektubu hatırlatan 15 Eylül 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Cengiz Demirel’de, Durağan 
olaylarına vurgu yaptı. Bazı bü-
rokratların Sinop basına karşı 
umursamaz ve görmezden ge-
len tavırlarını eleştiren Cengiz 
Demirel, “Maalesef Durağan 
olayları, bir kaç yıldır yaşa-
nan bir gerginliğin sonucu-
dur. Biliniyorken bu patlama 
yaşandı. Bu da yerel basında, 
özellikle Durağan basınında 
bir kaç yıldır, bununla ilgili 
önlem alınması çağrısı yapı-
lıyordu. Bu da gösteriyor ki 
maalesef bazı bürokratlarımız 
yerel basını biraz kese kağıdı 

gibi görüyor. Halbuki zama-
nında bunun üzerine gidilse, 
bunlar yaşanmamış olacaktı” 
diye konuştu.

VALİ İPEK SORUNLARI 
NOT ETTİ

     Cengiz Demirel ayrıca, Si-
nop’ta ki yerel basının sorunla-
rından olan, bazı ihalelerin pa-
zarlık usulü yapılarak kamunun 
ve yerel basının zarara uğratıl-
ması ile medya mensuplarının 
özellikle asayiş olaylarında 
haber almalarındaki aksaklıkla-
rın giderilmesi konusunda Vali 
Hasan İpek’ten destek istedi.  
Basının sorunları konusunda 
notlar alan Vali Hasan İpek, ba-
sının önemli bir köprü vazifesi 
gördüğünü belirterek, yasalar 
ölçüsünde ellerinden gelen ko-
laylığı tanıyacaklarını söyledi. 
İpek ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade etti. Gazetecilerin 
kendilerini tanıtması ve sohbet 
ortamında devam eden ziyaret, 
toplu fotoğraf çektirilmesi ardın-
dan sona erdi.



SİNOP 15 EYLÜL GAZETECİLER CEMİYETİ’NDEN
YETKİLİLERE İLGİLİLERE VE KAMUOYUNA DUYURU

Basın, kuvvetler ayrılığı ilkesi içerisinde tüm dünyada yasama, yürütme ve yargıdan sonra 4. Kuvvet olarak 
kabul edilmektedir. Ve yine basın tüm dünyada ulusal ve yerel olarak değerlendirmeye tutulmaktadır. Ulusal 
basının iş yükünün ağırlığı nedeni ile yerel sorunlara yeterli yer verememesi yerel basının önemini ön plana 
çıkartmıştır.

Gazeteler, radyo ve televizyonlar ile internet haberciliği yapan siteler günlük yayınlarının önemli bir bölümünü 
yörelerinin haberlerine ayırırlar. Bu anlamı ile yörede yaşayan halkın gözü, kulağı ve sesi olmaya gayret gös-
tererek yurttaşlar ile ilgili ve yetkililer arasında köprü görevi görerek sorunların çözümünü hedeflerler. Bu he-
defe ulaşılması ve sorunun çözüme kavuşmasının tek yolu ise yetkililerin ilgisine bağlıdır.
Şurası bilinmelidir ki, bir basın mensubunun öncelikli yeri sokaklardır, halkın içidir. Bu bakımdan yaşanan sı-
kıntıları, ya da yaşanması muhtemel olan sıkıntıları görür ve gazetesi aracılığı ile aktarır. 

Bir yerel yayın organı, kendi yöresinde bir takım gerginlikler yaşandığını ve bu gerginliğin ilerleyen zamanlar-
da vahim noktalara ulaşabileceğini birkaç  yıldır yazıyorsa,  buna karşın o yörede hiç kimsenin arzu etmediği 
büyük bir toplumsal kargaşa yaşanıyor, yöre insanı canı ve malı ile kayıplara uğruyor, o yörenin bağlı bulun-
duğu İl bundan yara alıyorsa, bu, görevini yerine getiren yerel basının ciddiye alınmamasından öte bir anlam 
ifade etmez.

İLGİLİ ve YETKİLİLERE ÇAĞRIMIZ; yalnızca toplumsal huzursuzluklar değil insan ve şehir yaşamını ilgilen-
diren her konuda yerel basınımızın işaret ettiği konular üzerinde ciddiyetle durulmasıdır. İlimiz tüm güzellikleri 
ve doğası itibariyle insanların çok çabuk rehavete kapılabildikleri bir özelliğe sahiptir. Rehavetin zafiyete dö-
nüşmesi ise telafisi zor ya da bazen mümkün olmayan sonuçlara yol açacağı da bir gerçektir.

Öte yandan; tüm Sinop kamuoyu ile paylaşmamız gereken diğer bir husus ise 7’den – 70’e hepimizi ilgilendi-
ren ve her birimizi endişelendiren gelişmeler karşısında soğukkanlılığımızı korumamız ve sağduyu ile hareket 
etmemizdir.

Halkın haber alma hakkı kutsaldır. 

Ancak halkımızın da haber alma hakkını kullanırken seçici davranması gerekmektedir. Bir olay yerine henüz 
daha yetkililer ve gazeteciler intikal etmemişken Sinop’tan yüzlerce kilometre uzakta bir başka şehirde oturan 
kişi ya da kişilerin sosyal medya üzerinden infial yaratacak paylaşımları ciddiye alınmamalıdır.

SONUÇ OLARAK;  Sinop’umuzun çıkarları, halkımızın huzuru, İlimizde yaşayan her bir bireyin daha 
yüksek standartlarda  bir yaşamı elde edebilmesi için İLGİLİ VE YETKİLİLERİN yerel basınımızın işaret 
ettiği konulara daha fazla hassasiyetle yaklaşmalarını,
Halkımızın da haber alma hakkını kullanırken gerçek gazeteci ile provokatörü ayıracak şekilde seçici 
olmaları konusunu, 

İlgili-Yetkili ve kamuoyumuzla paylaşırız.

           SAYGILARIMIZLA…
       SİNOP 15 EYLÜL GAZETECİLER CEMİYETİ 


