
AK Parti  İl 
Başkanı 

Ali Çöpçü parti-
sinin genişletil-
miş İl Danışma 
Meclisi Toplantı-
sında yaptığı ko-
nuşmada; ‘ Kim-
se bu topraklar 
üzerinden hesap 
yapamaz. 15 Temmuzda 
bunun böyle olacağını Mil-
letimiz açıkça göstermiştir’ 
dedi.
Geçtiğimiz hafta sonu Si-
nop Halk Eğitim Merkezi 
Salonunda gerçekleştirilen 
genişletilmiş İl Danışma 
Meclisi toplantısı düzen-
lendi. Toplantıya AK Parti 
İl Başkanı Ali Çöpçü, AK 
Parti Sinop Milletvekili Na-

zım Maviş, Teşkilat Başkan 
Yardımcısı Hacı Turan, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakan 
Yardımcısı Mehmet Ersoy, İl 
Koordinatörü Cumhur Ünal, 
İl Genel Meclisi Başkanı 
Şükrü Gündoğdu, Merkez 
İlçe Başkanı Fatih Özçelik, 
Belediye Başkanları, İlçe 
Başkanları, İl, İlçe teşkilat-
ları, kadın ve gençlik kolları 
teşkilatları ile il genel meclisi 
üyeleri katıldı.

13 EKİM 2016  - Kuruluş : 2006

  Yıl: 10- Sayı : 506 | Perşembe Günleri Çıkar | Yerel Siyasi gazete| Fiyatı : 25 KR.

www.sehirgazetesi.com

Haberin Devamı Sayfa 3’teHaberin Devamı Sayfa 2’de

AŞURE GİBİ

Ahmet Kocacan

İşlerimin yoğunluğu 
nedeni ile yazılarıma 

bir süre ara veriyorum.
Saygılarımla..

GÜRBÜZ SES...

KALKANA KARŞI 
MIZRAK (MI)

ERDEMİN PENCERESİ...

LOZAN MI, 
SEVR Mİ?

Mustafa Eker

Sayfa

4

Sayfa

3

Sayfa

2

Sayfa

5

Sağlık Bakanlığı tarafından Dünya 
Yürüyüş Günü dolayısıyla “Sağ-
lık için günde 10 Bin Adım” te-

malı etkinlik kapsamında Sinop’ta yürü-
yüş düzenlendi. 
 Sağlık Bakanlığı tarafından yü-
rütülen “Türkiye Sağlıklı Beslenme 
ve Hareketli Hayat Programı” kapsa-
mında sağlıklı yaşamın teşviki, obezi-
tenin önlenmesi ve fi ziksel aktivitenin 
desteklenmesi amacıyla 3-4 Ekim Dün-
ya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamın-
da Uğur Mumcu Meydanından Kara-
kum istikametine  yürüyüş düzenlendi.  
Yürüyüşe Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, İl 
Sağlık Müdür Vekili Dr. Bülent Öztürk, İl 
Halk Sağlığı Müdür Vekili Dr. Arzu Eser, 
Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlık Müdür-
lüğü, Kamu Hastaneleri çalışanları, va-
tandaşlar ve öğrenciler katıldı. Yürüyüş 
öncesinde etkinlik hakkında bilgiler ve-
ren İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Bülent Öz-
türk, etkinlikle sağlık yaşamın önemine 
dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyledi. 
Öztürk; “Sağlık Bakanlığımızca yü-
rütülen “Türkiye Sağlıklı Beslenme 
ve Hareketli Hayat Programı” kap-
samında sağlıklı yaşamın teşviki, 
obezitenin önlenmesi ve fi ziksel ak-
tivitenin desteklenmesi amacı ile 3-4 
Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinlik-
leri kapsamında Valiliğimizin oluru 
ile İl Sağlık Müdürlüğü koordinatör-
lüğünde Halk Sağlığı Müdürlüğü ve 
Genel Sekreterliğimizin, öğrencileri-
mizin ve halkımızın katılımı böyle bir 
yürüyüş tertip ettik” dedi. 

10 BİN ADIM AT
SAĞLIĞA 1 ADIM AT

‘KİMSE BU TOPRAKLAR
ÜZERİNDEN HESAP YAPAMAZ’

Haberin Devamı Sayfa 2’de

Boyabat ilçesinde mey-
dan projesinin yapımı-
na başlandı.

 Boyabat Belediye 
Başkanı Refi k Çakıcı, gaze-
tecilere yaptığı açıklamada, 
eski otogar alanında uygula-
nan projenin ilçenin kaderini 
değiştireceğini söyledi.
 Projenin tamamlan-
ması ile birlikte bölgenin yeni 
bir sosyal alana kavuşacağı-
nı ifade eden Çakıcı, şunları 
kaydetti: “Şehri inşa eder-
ken kendimizin de o şeh-
rin bir parçası olduğunu 
unutmayacağız. Şehirler 
biçim değiştiriyor, değişim 
insanı da biçimlendiriyor. 
Bizler de bu değişimden 
nasipleniyoruz. Şehirleri-
miz nasılsa, bizler de öyle 
oluruz. Boyabat insanın 

fedakarlığını, güler yüzlü-
lüğünü, toprak gibi verimli 
olmasını şehre yansıtma-
nın, şehirle buluşturmanın 
mücadelesini veriyoruz. 
İstiyoruz ki insanımız şeh-
riyle gurur duysun. Mey-
dan projemizin şimdiden 
ilçemize ve vatandaşları-
mıza hayırlı, uğurlu olma-

sını temenni ediyorum.”
 Çakıcı, 10 bin metre-
kare alan üzerine kurulacak 
projenin içerisinde, hükümet 
konağı, belediye hizmet bi-
nası, banka binaları, sosyal 
donatı alanları ve 400 araçlık 
kapalı otoparkın yer alacağı-
nı belirtti.

BOYABAT YENİLENİYOR

AK Parti Sinop Milletveki-
li Nazım Maviş, CHP 
tarafından sözleşmeli 

öğretmenlik sisteminde sözlü mü-
lakat yönteminin araştırılması ile 
ilgili olarak TBMM’ye sunulan grup 
önerisi ile ilgili açıklama yaptı. Ma-
viş; “Mülakatlar için hazırlanan 
soruların dışında başka bir soru 
sorulduğuna dair somut bir bilgi, 
belge bulunması halinde bu ko-
nunun araştırılmasına, sorumlu-
lar hakkında soruşturma açılma-
sına destek vereceğiz” dedi.
 AK Parti Yerel Yönetimler 
Başkan Yardımcısı ve Sinop Mil-
letvekili Nazım Maviş TBMM Genel 
Kurulunda sözleşmeli öğretmenlik 

sözlü mülakat yönteminin araştırıl-
ması hakkında verilen CHP Grup 
önerisi aleyhinde AK Parti Grubu 
adına konuşma yaptı.  Maviş, yap-
tığı konuşmasında sözleşmeli öğ-
retmenlik sisteminin gerekliliği ve 
öğretmenlik mesleği yapacak kişi-
nin mülakat yöntemiyle seçilmesi 
gerekliliklerine değindi. Konuşmada 
mülakat sisteminin objektif olduğu-
nu sürecin bütün adımlarını ayrıntılı 
bir şekilde anlatarak açıklamaya 
çalışan Maviş, mülakatta sorulduğu 
iddia edilen sorulara ilişkin ortaya 
çıkarılan tartışmaya da açıklık getir-
di.

İSPAT ETSİNLER,
BİZ DESTEK VERİRİZ!

Haberin Devamı Sayfa 4’te

Sinop Üniversite-
si ev sahipliğinde 
gerçekleşt i r i len 

Uluslararası Gençlik 
ve Ahlâk Sempozyumu 
başladı. Sempozyuma 
ülkemiz ve dünya üni-
versitelerinden 100’e ya-
kın akademisyen, yazar 
ve eğitimci katıldı.
 ‘Geleceğin in-
şası; gençliğin ihya-
sıdır’ anlayışıyla Sinop 
Üniversitesinin ev sa-
hipliğinde düzenlenen 
“Uluslararası Gençlik 
ve Ahlâk Sempozyu-

mu” ülkemiz ve dünya 
üniversitelerinden 100’e 
yakın akademisyen, ya-
zar ve eğitimciyi bir araya 
getirdi.  Sinop Üniversi-
tesi Ahmet Muhip Dıra-
nas Uygulama Oteli’nde 
gerçekleştirilen “Ulusla-
rarası Gençlik ve Ahlâk 
Sempozyumu”  açılış 
programına; Sinop Valisi 
Hasan İpek,İl Jandarma 
ve Garnizon Komutanı J. 
Alb. Şefaattin Serten, Si-
nop Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Nihat Dalgın, 
İl Genel Meclisi Başka-

nı Şükrü Gündoğdu, İl 
Emniyet Müdür Vekili 
Yüksel Ateşoğlu, Üniver-
site Rektör Yardımcıları, 
Kurum ve Daire Amir-
leri, STK Temsilcileri, 
Üniversite Akademik ve 
İdari Personeli, ülkemiz 
ve dünya ülkelerinden 
katılan davetliler ile öğ-
renciler katıldı. Program 
Üniversite tarafından 
hazırlanan “Gençlik 
ve Ahâk” konulu video 
gösterimi ile başladı. 

AKADEMİSYENLER
SİNOP’TA BULUŞTU

Durağan Kaymakamı 
Turan Soğukoluk’un 
tayini çıktı. Durağan 

kaymakamlığına da kimin 
atanacağı netlik kazanma-
dı.
 Gümüşhane’n in 
Köse ilçesinde iki yıldır 
Kaymakam olarak görev 

yapan Şaban Arda Yazı-
cı’nın Diyarbakır’ın Hani 
ilçesine Kaymakam ve 
Belediyesine Kayyum ola-
rak atanmasının ardından 
Köse Kaymakamlığı’na 
görevlendirme ile  Durağan 
ilçesi Kaymakamı Turan 
Soğukoluk atandı.

DURAĞAN KAYMAKAMI
SOĞUKOLUK’UN

TAYİNİ ÇIKTI

AK Parti Durağan İlçe Başkanı Ah-
met Usta, milletvekili Nazım Ma-
viş’in katkı ve destekleri ile uzun 

bir aradan sonra bölgede ofi s açan TMO’nin  
taban fi yatının da belli olduğunu söyledi Usta; 
“Çeltik üreticisinin, üretim aşamasında bü-
yük zorluklar çektiği, çeltikte TMO taban fi -
yatını belirlemiştir. Bu fi yat %60 randıman  
%15 nem oranı ile 1.67 TL. dir. Üreticimizi 
mağdur etmeden devlet güvencesi ile ürü-
nünü satabileceği bir pazarın oluşmasını 
sağladık. Özellikle Durağan, Boyabat ve 
Saraydüzü olarak geçimini çeltiğe bağ-
layan,  çeltik çıkımı diyerek borçlanan ve 
evinin rızkını sadece çeltik hasadına bağ-

layan yöre halkı için oldukça 
güçlü bir teminat ve Pazar 
belirleyicisi olarak TMO, yıl-
lardır üreticimizin güvencesi 
olmuştur. Geçtiğimiz yıllarda 
yaşanan dolu, hastalık gibi 
afetlerin yaşanmasından son-
ra dört gözle beklenen ama 
bir türlü gelmeyen TMO’nin  
bu yıl bölgede faaliyet göster-
mesi , fi yat belirlemesi, çeltik 
üreticisinin alın terinin kay-
bolmaması için bir teminat 
olmuştur. Sayın vekilimizin 
geçtiğimiz yıllarda üreticinin 

sorunlarını yakından 
bilmesi, yetkili birimlere 
taşıması, bizzat bakanlık 
nezdinde takip ederek 
TMO bölgeye gelmesini 
sağlamıştır. Çiftçimiz ar-
tık ne fi yat alacağını  bi-
liyor ve ona göre davra-
nıyor, belirsizlik kalmış, 
devlet güvencesi taban 
fi yatının açıklanması ile 
kendini göstermiştir” 
dedi.

Ak Parti Durağan ilçe başkanı Ahmet Usta,
TMO’nin çeltikte taban fi yatının 1.67 TL olarak belirlendiğini söyledi.

ÇELTİKTE TABAN FİYAT BELLİ OLDU!
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 Adaletli davranabiliyor muyuz?
 Haklı ile haksızı ayırıp, kimseyi benden bizden 
ayırımına tabi tutmadan gerek iş gerekse toplum na-
zarında herkese eşit davranabiliyor muyuz?
İyilik yapıyor muyuz?
 Soruyu şöylemi sormalıydım yoksa? Karşılık bek-
lemeden iyilik yapıyor muyuz?
 Eskilerin deyimiyle akraba-i taallukatla aramız 
nasıl? Aynı soydan hatta aynı anne babadan olanlar-
la bir kaç kuruşluk dünya malı için aramıza duvarlar 
örüyor muyuz?
 Gece gündüz her türlü zorluklara rağmen bizler 
için uğraşan, Yüce Peygamberin “öf bile demeyin” 
diye uyardığı anne ve babamızı yaşlandıklarında baş 
tacı edebiliyor muyuz?
 Hayasızlığı, arsızlığı, namussuzluğu yanımıza bile 
yaklaştırmadan bu konularda önce çoluk çocuğumu-
za sonra çevremize örnek teşkil edebiliyor muyuz?
Kendimiz için istemediğimiz fenalıkları çevremiz-
dekilerinde başına gelmemesi için elimizden geleni 
yapıyor muyuz? Yoksa bana dokunmayan yılan bin 
yaşasın deyip geçiyor, hatta o yılanın beslenmesine 
dolaylı bile olsa yardım ediyor muyuz?
 Kendi malımızı arttırmak adına, şahsi çıkarımızı 
korumak adına azgınlık yapmaktan çekiniyor muyuz? 
Azgınlaşan ve bu haliyle çevresine maddi manevi 
zararı dokunanları toplum adına, yaşadığımız çevre 
adına uyarıp yanlışları konusunda elimizden geleni 
yapıyor muyuz?
 Bu sorular aklıma nerden mi geldi? Her Cuma hut-
be konusu değişiyor, ancak hutbe sonunda hep Nahl 
suresi 90. Ayetin meali okunuyor.
 Ne diyor mealde: “Şüphesiz ki Allah, size adaleti, 
iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder; haya-
sızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder. Öğüt 
almanız için size böyle öğüt verir.”
 Her Cuma bize hatırlatılan Yüce Yaratıcı’nın öğü-
dünü ne kadar tutup hayatımıza yön verebiliyoruz?
Bu soruların cevaplarının bizim toplum hayatımızı 
olumlu yada olumsuz etkilediği bir gerçek. Yine bu 
soruların benim size yönelttiğim gibi olmasa da hu-
zur-u mahşerde de bize yöneltileceği bir diğer gerçek.
Cevapları ise sizde...

CEVAP 
ARAYAN

SORULAR

‘KİMSE BU TOPRAKLAR ÜZERİNDEN HESAP YAPAMAZ’
KİMSE BU TOPRAKLAR 

ÜZERİNDEN HESAP
YAPAMAZ

 Toplantıda konuşan AK 
Parti İl Başkanı Ali Çöpçü, 15 
Temmuz darbe girişimine deği-
nerek şunları söyledi; “15 Tem-
muz akşamı  Fethullah Terör 
Örgütü’nün hainlikte sınır 
tanımayarak kalkıştığı işgal 
girişiminin ilk saatlerinde  bü-
tün teşkilatımızla, İlçe teşki-
latımızla, Kadın Kollarımızla, 
Gençlik Kollarımızla , Mahalle 
teşkilatlarımızla, birlik ve be-
raberlik içerisinde, hassas ve 
koordineli bir şekilde çalıştık. 
Bu sebeple teşkilatımızın her 
kademesine ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. 15 Temmuz akşamı, 
demokrasimiz için, milli irade-
miz için, milletimizin bekası 

için, 1 saat 1,5 saat içersinde 
meydanları sokakları alanları 
dolduran ve 27 gün boyunca 
demokrasi nöbeti tutan tüm 
teşkilat mensuplarımıza bir 
kez daha teşekkür ediyorum. 
Ayrıca, o meydanlarda tüm im-
kanlarıyla halkımıza destek ve-
ren başkanlarımıza ve ilçe baş-
kanlarımıza ayrıca ediyorum.
Darbe girişimini milletimizin 
dik duruşu milletimizin feraseti 
ve basireti karşısında akamete 
uğramıştır. Milletimizin deste-
ğiyle, hükümetimizin  kararlı-
ğıyla, Cumhurbaşkanımız  Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan’nın, 
Genel Başkanımız ve Başbaka-
nımız Sayın Binali Yıldırım ve 
partimizin her bir neferinin  dik 
duruşuyla, bu topraklar üzerin-
de hesap yapmaya çalışanların 

oyunları 15 Temmuzda nasıl 
bozulduysa, bundan sonra da, 
Ülkemiz üzerinden yaptıkları 
hiç bir hesapları tutmayacak. 
Milletimiz asla ve asla ülkemiz 
üzerinde oynanan oyunlara 
müsade etmeyecektir. Kimse 
bu topraklar üzerinden hesap 
yapamazi yapamadı ve asla ya-

pamayacak. AK Parti İl Başka-
nı Ali Çöpçü konuşmasının so-
nunda ise, Rabbim bizleri birlik 
_içerisinde huzur içersinde, bu 
topraklarda ilelebet yaşamamı-
zı nasip etsin’ dedi. Çöpçü’nün 
bu anlamlı konuşması ise salon-
da büyük alkış topladı.

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.
Cumhuriyet Cad. No: 75/A

Durağan/ SİNOP
Tel: 0(368) 416 21 09

Durağan Mal Müdürü Hüse-
yin ÖZCAN Ekim ayı so-
nuna kadar yapılandırma 

imkanı tanınan vergi borçları içim 
esnaf esnaf dolanarak bilgilendi-
riyor. 6736 sayılı Bazı Alacakla-
rın Yeniden Yapılandırılmasına 
İlişkin Kanunun uygulanmasına 
yönelik olarak esnafı  bilgilendi-
ren Durağan Mal Müdürü  Öz-
can; Ekim ayı sonuna kadar bu 
fırsattan yararlanılmasını istedi.  
Özcan esnafımızın mağdur oma-
ması yeniden oluşan bu fırsattan 
istifade etmesi için tek tek dola-
narak bilgilendiriyoruz. Peşim 
ödemelerde ana borç ödemesi 
yapılırken, 18 eşit taksit halinde 
yeniden ödeme ve yapılandır-
ma imkanı sunuluyor. Ekim ayı 
sonuna kadar müracaat ederek 
yapılandırmadan yararlanmak is-
teyen mükellefl erimizin bu fırsatı 
kaçırmamalarını borçlarını  yapı-
landırarak ödemelerini istiyoruz” 
dedi.
 Özcan  bu kanunla;
“30.06.2016 tarihi itibariyle ge-
cikmiş vergi borçlarında Yurt 
İçi ÜFE oranında güncelleme, 
Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Tra-
fi k Para Cezalarında önemli in-
dirim, Peşin ödemelerde Yurt 
İçi ÜFE oranında hesaplanan 
tutardan ayrıca %50 indirim, 

Vergi aslına bağlı olmayan 
usulsüzlük ve özel usulsüzlük 
cezalarının %50’sinin silinme-
si, Varlık Barışı, Vergi ihtilafl a-
rının sulh yoluyla sonlandırıl-
masında %80’e varan indirim, 
İşletme kayıtlarının cezasız ve 
faizsiz olarak gerçek duruma 
uygun hale getirilmesi, Ecza-
nelerde cezasız faizsiz stok 
düzeltme, Matrah ve vergi artı-
rımında vergi incelemesinden 
muafi yet, İnceleme ve tarhiyat 

safhasındaki borçlar için yapı-
landırma, Beyan edilmemiş ge-
lirler ve kazançlar için pişman-
lıkla cezasız ve faizsiz beyan, 
Yapılandırılan borçları anlaş-
malı bankaların banka kartı ve 
kredi kartı ile ödeme, 6552 sa-
yılı Kanun kapsamında devam 
eden borçların yeniden yapı-
landırılması, Vadesi 31.12.2011 
tarihinden önce olan 50 TL ve 
altındaki borçların silinmesi, 
gibi çok önemli imkanlar geti-

rilmiştir. Mükellefl erimizin ve 
vatandaşlarımızın bu kanun-
dan doğan hakları ve içerikleri 
konusunda bilgilendirerek ay 
sonuna kalmada yapılandır-
malarını kanundan doğan hak-
larını kullanmalarını istiyoruz.  
Ekim ayının sonunda bitecek 
olan bu fırsatta mükellefl erimiz 
ve de borçlu vatandaşlarımız; 
ay sonuna kalmayın, Ekimi ka-
çırmayın, borçlarınızı yapılan-
dırın! ” dedi.

AY SONUNA KALMAYIN, EKİMİ KAÇIRMAYIN
BORÇLARINIZI YAPILANDIRIN!

Haber: Fatma Nur YURTSEVEN
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TÜRKİYE’DE, 0-11 YAŞ 
GRUBUNDA YÜZDE 60, 
12 YAŞ VE ÜZERİNDE 

İSE YÜZDE 72’Sİ
FİZİKSEL HAREKETSİZ

   Yürüyüşün temasının her 
gün sağlıklı yaşam için 10 bin 
adım olduğunu belirten Öz-
türk; “Türkiye Beslenme ve 
Sağlık Araştırmaları  2010 
verilerine göre, Türkiye’deki 
12 yaş üzeri nüfusun yüzde 
72’sinin hareketsiz olduğu, 
0 – 11 yaş grubunun ise yüz-
de 60’ının hareketsiz olduğu 
tespit edilmiştir. Fiziksel 
aktivite deyince spor akla 
geliyor ancak yürüyüşte bir 
fi ziksel aktivite. Yürüyüşü 

çok kalay bir şekilde haya-
tımıza monte ederek ailece 
yürüyüş yapabiliriz. Toplu 
taşıma aracı kullanıyorsak 
birkaç durak önce inerek 
gideceğimiz yere yürüyerek 
gidebiliriz. Araç kullanmak-
tan kaçınarak, yürüyüş par-
kurlarını kullanabiliriz” diye 
konuştu.

DÜNYADA ÖLÜM
NEDENLERİ ARASINDA 

FİZİKSEL
HAREKETSİZLİK 4’ÜNCÜ 

SIRADA
   Dünyada ölüm nedenlerinin 
risk faktörleri arasında hare-
ket azlığı, fi ziksel hareketsizli-

ğin 4’üncü sırada yer aldığını 
belirten Öztürk sözlerine şöyle 
devam etti; “Birçok kalp da-
mar hastalıkları bakımından 
diyabet, şeker hastalığı, 
obezite bakımından fi ziksel 
hareketsizlik risk faktörleri 
arasındadır. En kolay fi zik-
sel aktivitelerden biri olan 
yürüyüşü alışkanlık haline 
getirerek, sağlıklı yaşam 
adına büyük bir adım atmış 
oluruz.”    
 Dr. Öztürk’ün açık-
lamasının ardından, yürüyüş 
yapan grup ellerindeki pan-
kartlar ile Uğur Mumcu Mey-
danından Karakum istikameti-
ne yürüyüş gerçekleştirdi.

10 BİN ADIM AT
SAĞLIĞA 1 ADIM AT

AKADEMİSYENLER
SİNOP’TA BULUŞTU

GENÇLİK VE AHLAK
BİRBİRİNİ BESLEYEN İKİ 

ÖNEMLİ UNSURDUR
   Ardından “Uluslararası Genç-
lik ve Ahlâk Sempozyumu”-
nun açış konuşmasını yapan 
Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Nihat Dalgın, Gençlik ve Ah-
lak konularının birbirini besleyen 
iki önemli unsur olduğunu belir-
terek, “Ahlâk bireyin özgür-
lüklerini kısıtlayan bir meka-
nizmadır. Buna göre, ahlakın 
denetimini kabul eden genç, 
içinde yaşadığı toplumun ve 
mensubu olduğu dinin ahlak 
kabulleri çerçevesinde öz-
gürlüklerinden bazılarındaki 
sınırlandırmayı kabul ede-
rek, ailesinde, çevresinde ve 
toplumda erdemli, ahlaklı bir 
genç olarak anılır ve saygı gö-
rür. Bireysel özgürlüklerinden 

feda etmeyi düşünmeyen, ah-
laki erdemlerden yoksun olan 
genç ise, frensiz araç gibi ne 
zaman nerede hangi tür kaza-
nın, belanın ve şiddetin içeri-
sinde olacağı belli olmadığı 
gibi, halk tarafından da Hak 
tarafından da sevilmezler. 
Genelde bütün gençlerimizin 
özelde ise Üniversite genç-
liğimizin derslerindeki başa-
rıları ile doğru orantılı olarak 
ahlaklı ve erdemli gençler ol-
mak için çaba sarf etmeleri en 
büyük temennimizdir” dedi.

GELECEK GENÇLERİN 
ELİYLE ŞEKİLLENECEK

   Daha sonra konuşan Sinop 
Valisi Hasan İpek ise, Geleceğin 
gençlerin eliyle şekilleneceğini 
belirterek, “Gençlerimiz iyi bir 
Müslüman ve iyi bir insan olur-

larsa, geleceğimiz de o denli 
güzelleşir. Gençlerimizin taşı-
dığı bu dinamizm ile umuyo-
rum ki yarınlarımızı çok daha 
güzel olacaktır. Çünkü gelece-
ğimiz olan gençleri ne kadar 
ihmal edersek aydınlık olacak 
yarınlarımız da o denli karan-
lığa terk etmiş oluruz. Bu yüz-
den gençlerimizin ihyası için 
üzerimize düşen sorumluluk 
her ne ise büyük bir özen ve 
gayret ile yerine getirmeliyiz” 
dedi. “Uluslararası Gençlik ve 
Ahlâk Sempozyumu” Prof. Dr. 
Yavuz Bayram’ın başkanlığında 
Prof. Dr. Ejder Okumuş, Prof. 
Dr. Bayram Dalkılıç ve Doç. Dr. 
Hakimova Nubar’ın sunumlarıy-
la gerçekleştirilen açılış oturumu 
ile devam etti. Program, çekilen 
aile fotoğrafı ile sona erdi.

Türkiye Off-Road Şampi-
yonası 5. Ayak yarışları 
Sinop Off-Road Kulü-

bü’nün  (SİNOFF) ev sahipliğin-
de Sinop’ta yapıldı. Yarışların 
sonucunda SapancaOff-Road 
Kulübünden Hüseyin Memi ve 
Ali Pertev ikilisi 113 puanla 1. 
oldu. 
 Türkiye Otomobil Spor-
ları Federasyonu’nun (TOS-
FED) organize ettiği ve Sinop 
Off-Road Kulübü’nün ev sahip-
liği yaptığı Türkiye Şampiyona-
sı 5. Ayak yarışları orman etabı 
ile start aldı. Sinop İskele Mey-
danında gerçekleştirilen açılış 
seremonisi ile başlayan yarış-
larda araçların startını Sinop 
Valisi Hasan İpek, Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakan Yardımcısı 
Mehmet Ersoy, AK Parti Sinop 
Milletvekili Nazım Maviş, CHP 

Sinop Milletvekili Barış Kara-
deniz ile protokol üyeleri verdi.  
Şampiyonaya 20 ilden katılan 
27 araç ve 54 sporcuzorlu par-
kurda kıyasıya yarıştı.

ORMAN ETABI
İKİŞER KEZ GEÇİLDİ

   İskele Meydanı’nda verilen 
start ile başlayan yarışlar, Ak-
liman Kavaklık mevkisinde de-
vam etti. 15 Temmuz Milli İrade 
ve Demokrasi Etabı adıyla ge-
çilen orman etabının ikişer kez 
geçilmesinin ardından, ilk gün 
yarışı saat 18.25’te tamamlan-
dı. 

YARIŞLARIN GALİBİ
SAPANCA OFF ROAD

Şampiyonanın ikinci gününde 
gerçekleştirilen Şehit Ömercan 
Açıkgöz etabı (seyirci Etabı) 9 

Ekim Pazar günü Botancılı Kış-
la burnu mevkiinde saat 11: 00 
da start aldı.
 Pilotların zorluk de-
recesi yüksek parkurdaki mü-
cadelesinde genel klasman-
da Sapanca Off-Road Kulübü 
sporcuları Hüseyin Memi ve Ali 
Pertev ikilisi 113 puanla 1., Ka-
rabük Off-Road Kulübü Spor-
cuları Erdoğan Kovancı Hasan 
Büyükcesur ikilisi 71 puanla 
ikinci ve İnegöl Off-Road Ku-
lübü Sporcuları Ekrem Aydın 
Hasan Özcan ikilisi 65 puanla 
3. Oldu. yarışlar sonucunda de-
receye giren sporculara ödülleri 
iskele meydanında düzenlenen 
tören ile verildi.  Türkiye Off-Ro-
aad Şampiyonası 22-23 Ekim 
tarihleri arasında İstanbul’da 
gerçekleştirilecek olan 6. Ayak 
yarışları ile sona erecek. 

OFF-ROAD YARIŞLARI
SİNOP AYAĞI GERÇEKLEŞTİ

Haber: Gülcan EKER
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EĞİT İMCİNİN  KÖŞESİ

ahmetkocacan@sehirgazetesi.com

 Aşure, Müslümanların Muhar-
rem-i Şerif ayının onuncu gününde 
yaptıkları bir çorba çeşidinin adıdır. 
Ancak bu çorbayı diğerlerinden fark-
lı kılan en önemli özellik içerisinde çok farklı tahıl ve 
meyvelerin bulunmasıdır. Buğdaydan, fındık-fıstığa; 
tarçından, nara varıncaya çok farklı şeylerle yapılan 
aşure tarifl eri ve lezzetleri vardır. 
 Birbirinden farklı organik özelliği bünyesinde ba-
rındıran muhtelif tahıl ve meyveler, aşurede bir araya 
gelerek yemesine doyum olmayan bir nimete dönü-
şürler. Aslında tek başlarına tatlı, tuzlu ya da ekşi 
olarak bilinenler doğru bir karışım, kıvam ve pişirme 
ile eşsiz lezzete kavuşurlar.
 Bir bakıma toplumlar da aşureye benzerler. Ya da 
benzemeliler. Her kültürde tatlı, tuzlu, ekşi, mayhoş 
birçok farklı tadı bulmak mümkündür. Aşurenin içine 
konanlar gibi bu farklılıklar da bir araya gelerek yeni 
bir tat ve lezzet olabilirler. 
 Bu konu ülkemizi hatırlattı bana. Aslında ülkemi-
zin milli ve dini kodlarında bu aşureyi yapabilecek 
meziyet fazlasıyla var. Ancak pişen aşı su-landırmak 
isteyen güruh tüm gücüyle dört bir yandan hücuma 
geçtikçe ağzımızın tadı kaçıyor doğrusu…
 Çok iddialı bir söz ediyor olabilirim ama kanaa-
tim odur ki insanlık tarihinde insanlığın dibe vurduğu 
zamanlara şahitlik ediyoruz. Savaşın, kanın, öfkenin, 
nefretin, ikiyüzlülüğün, ahlaksızlığın, çifte standardın 
ayyuka çıktığı zaman diliminde yaşıyoruz. Adı her-
kesçe malum gerekçelerle yedi düvel üzerimize geli-
yor. 
 Ne demişler: “Su uyur, düşman uyumaz.” Bu 
günler geçmişe nazaran çok daha uyanık olmamız 
gereken günlerdir. Gerçek ve sanal ortamda bize 
gösterilen her şeye bodoslamaya atlayarak önyargı 
ile hareket etmemeliyiz. Meseleleri mutlaka geniş 
perspektiften değerlendirmeli, iyice araştırmalı ve 
ondan sonra fi kir ve kanaat sahibi olmalıyız. Ekran-
da, kahvede, komşuda duyduklarımız sonra bizi çok 
mahcup edebilir.
 Belli ki bu coğrafyada bulunmanın, Osmanlı toru-
nu olmanın, Müslüman-Türk evladı olmanın birtakım 
bedelleri var. Çok net görülüyor ki bu bedelleri öde-
meden de geleceğe umutla bakmamıza izin verme-
yecekler. 
 O zaman bugünden tezi yok, aklımızı başımıza 
almamız gerekiyor. Japonya’nın Hiroşima ve Nagaza-
ki’ye atom bombası atıldıktan sonra yaptığı gibi tekrar 
dirilmek ve şahlanmak için var gücümüzle çalışma-
mız gerekiyor.
 Sen-ben kavgalarını ve görüş ayrılıklarını bir ke-
nara bırakarak tıpkı aşurede olduğu gibi herkes ken-
dinde olanı ortaya dökecek, devlet ricali de bu lezzet-
leri bir arada pişirerek yeni bir tat meydana getirecek.
 Bundan gayrı yol, yol değildir….
(Bu vesileyle Muharrem-i Şerif ayınızı ve aşure günü-
nüzü tebrik ederim…)

AŞURE GİBİ

AK Parti Sinop Millet-
vekili Nazım Maviş 
kalkınmada birinci 

öncelikli illerde öğretmenlerin 
görev yerlerinde sabit olarak 
kalması için sözleşmeli öğret-
menliği gündeme getirdiklerini 
söyledi. Mülakat uygulamasının 
sıkça tartışıldığını ifade eden 
Maviş, bir öğretmenin özgüveni-

nin, iletişim becerisini test etme-
nin en geçerli yolunun mülakat 
olduğunu, bu yüzden mülakat 
yönteminin eleştirilmesini doğru 
bulmadığını vurguladı. 

SORULAR
BİLİM ADAMLARI

TARAFINDAN HAZIRLANDI
     Ak Parti Sinop Milletvekili Na-

zım Maviş, mülakatlardaki soru-
ların bilim adamları, redaksiyon 
kurulu, uzmanlar tarafından ha-
zırlandığını, soruların bilimsel 
süzgeçten geçirilerek, dil, anla-
tım, ifade açısından redaksiyon 
yapılarak mülakat komisyonları-
na gönderildiğini anlattı. Maviş, 
hazırlanan sorular dışında mü-
lakatta başka bir soru soruldu-

ğuna dair somut bir bilgi, belge 
bulunması halinde bu konunun 
araştırılmasına, sorumlular hak-
kında soruşturma açılmasına 
destek vereceklerini belirtti. 
Maviş, “Bahse konu soruların 
hiçbirinin sorulduğuna dair 
bulguya rastlamadık.” dedi.

İSPAT ETSİNLER,
BİZ DESTEK VERİRİZ!

Reklamlarınız Bizimle Hayat Bulsun...
0(368) 416 21 09
0544 412 78 25 

www.sehirgazetesi.com
www.durakhan.com

Hayat Bulsun...

‘ŞEHİTLER VE GAZİLER ÇEŞMESİ’ SİZİ BEKLİYOR!
Durağan’ın Çerçiler köyün-

den olan İstanbul da iş 
hayatını sürdüren işadamı 

Yalçın Karabacak tarafından 
kendi arsası üzerine kuru-
lan Şehit ve gaziler Çeşmesi 
yoldan geçenlerin uğrak yeri 
oldu. Tuvaleti bulunan oturma 
yeri ve yayla suyu ile beslenen 
dinlenme noktasında  güvenli 
telle çevrili alanda çocuklar 
güvenle eğlenirken büyükler bir 
çay molası ya da piknik sefası 
sürebiliyor. Ufak ve temiz bir 
alan olarak düzenlenen çeş-
mede geceleri de aydınlatma 
sağlanış, semaver hazır edilmiş 
size sadece çayı demlemek ve 
dinlenmek için vakit ayırmak 
kalıyor.
 Yapım aşamasında 
Durağan’da hasan Karabacak 
tarafından takip edilen mesir 
noktasında hizmetten ve kalite-
den ödün verilmezken en ince 
ayrıntısına kadar gelene vatan-
daşların rahatlığı ve güvenliği 
ön plana çıkartılmış. İşadamı 
Yalçın Karabacak tarafından ya-
pılan hayrat çeşmesinin isminin 
‘Şehitler ve Gaziler Çeşmesi’ 
olarak verilmesini sorduğumuz-
da; “Bu ülke gelecek nesillere 
bir vatan bırakabilmek için 

doğmuş nice 
kahramanları 
yetiştirmiş onlar 
bu aziz vatanı 
bizlere  emanet 
etmiştir. Bu 
topraklar üze-
rinde yaşayan 
bireyler olarak 
bizlerde bu 
vatanın bize ge-
lecek nesillerin 
emaneti olarak 
görüyor ve 
ona göre 
davranmak 
zorunda 
olduğu-
muzun  
bilin-
cinde 
olarak 
hareket 
edi-
yoruz. 
Çanak-
kale’de, 
Milli mü-
cadelede, 
Doğu ve 
Güneydo-
ğu Anado-
lu böl-
gesinde aziz vatanın her 

köşesin-
de bu 
milletin 
evlatları 
şehit ol-

muş, gazi 
kalmıştır. 

En son 
olarak ülke-

mizde oy-
nanmak 
isteyen 
hain plan-

lar 15 Temmuz’da gün yüzüne 

çıkmış millet devletine bayra-
ğına, ve demokrasisine sahip 
çıkmak için sokaklara inmiş 
şehit olmuş, gazi olmuştur. 
Böyle bir ortamda bizlerde 
bir hayır yapılacaksa onların 
isminin olması gerektiğine 
inanarak gelenlerin sorması, 
sorgulaması ve aziz vatanı 
kendilerine emanet edenleri 
anması, hayır dua etmesi için 
bu ismi vermeyi uygun gör-
dük” dedi.
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Haber: Fatma Nur YURTSEVEN
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    SON SÖZ

mustafaeker@sehirgazetesi.com

LOZAN MI, SEVR Mİ?
 Bu ülke garip bir yere doğru gidiyor!
 Bölge cadı kazanı!
 Buna ne anayasal ne de hukuksal bir tanım getirmek mümkün.
 Gündem bir anda öyle bir değişiyor ki; dün ne konuşmuştunuz?  
 Yarın ne olacak?
 Tahmin etmek oldukça güç…
 Bilinen tek gerçek bölgede plan yapanlar, yeni bir paylaşımın habercisi..
 Soğuk savaş yerini sıcak savaşa bırakmaya hazırlanıyor..
 Bölgede başlayacak en ufak bir gerginlik. 3. Dünya olmasa da(!?) bölge ülkelerini 
kapsayacak biçimde genişleyecek ve Türkiye’ye büyük yaralar açabilecek bir savaşın 
eşiğine gelinebilir.
İşte böylesine kritik bir virajda Türkiye hem ekonomik hem de politik anlamda ciddi so-
nuçları olan adımlar atıyor.
Bunlardan en önemlisi bu gün bile ABD’nin tanımadığı Lozan antlaşmasının bizzat cum-
hurbaşkanı tarafından tartışma konusu haline getirilmiş olmasıdır.
Kimileri bu durumu hemen kabullenmiş sağdan soldan duyduğu sadece kulaktan dolma 
bilgilerle bezendiği bir ortamda  cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal’e ve de ismet 
İnönü’ye  hakaret dolu sözlerle yükleniyor.., 
Elbette ki her lider tartışılmalıdır!
Her lider yaptıklarının hesabını vermelidir!
Amma tarihe mal olmuş tarafl ı tarafsız her kesimin başarı olarak gördüğü tarihi bir konu-
da kesenler önce şunu kendilerine sormalıdırlar; pazarlıktan ne anlıyorlar? Kendi güç-
lerini biliyorlar mı? Pazarlığa oturdukları daha doğrusu masaya oturan devletlerin kimler 
olduğunun farkındalar mı?
Ya da Mustafa Kemal ve ismet İnönü;  Türk ordusu Musul’a, Selanik’e kadar ilerlemişti 
de geri çekilin emrini mi vermişti?
Elbette ki hayır!
 Emperyalizmin diz çöktüğü ve cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23 Temmuz 2016’da 
‘Lozan cumhuriyetin tapusudur’ sözleri ile tescillediği bu durum neden bu gün tartışma 
konusu haline getirilmiştir. Bizzat cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 ay sonra tekrar gündeme 
getirdiği ve ‘Lozan hezimettir’ sözleri ile çark ettiği bu sözlerinin altında ne yatmaktadır? 
  Mustafa Kemal tarih için bakın ne diyor; “TARİH yazmak, TARİH yapmak kadar 
mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen HAKİKAT, insanlığı şaşırtacak bir 
hal alır.”
 Şimdi şaşırma zamanıdır*
2 ay önce tapu bildiğiniz Lozan’da ne değişmiştir? Tapu sahte midir? Yoksa yazanlar 
tarih yapanlara ihanet içinde midir?
 İşte bu soru cevap bulduğunda bölgenin durumu da netleşecek, kaybediyor muyuz? 
Yoksa ABD’nin tanımadığı emperyalizmin ezmek istediği son bağımsız Türk devleti bü-
yük bir oyunla Anadolu coğrafyasından atılmak, silinmek yok edilmek için 1918 Sevr ant-
laşmasına  doğru bir süreç mi başlatılmak istenmektedir. Mustafa kemal bakını Nutuk’ta 
Lozan için ne diyor; “……………Lozan barış masasında ele alınan meseleler yalnız 
üç-dört yıllık yeni devreye ait ve onunla sınırlı kalmıyordu. Yüzyılların hesabı görülüyor-
du. Bu kadar eski, bu kadar karışık ve bu kadar kirli hesapların içinden çıkmak, elbette, 
o kadar basit ve kolay olmayacaktı.
 Efendiler, bilindiği üzre, yeni Türk Devleti’nin yerini aldığı Osmanlı Devleti, Uhud-ı 
Atîka adı altında birtakım kapitülasyonların esiri idi. Hristiyan halkın birçok hakları ve 
ayrıcalıkları vardı. Osmanlı Devleti, Osmanlı ülkesinde oturan yabancılara karşı yargı 
hakkını uygulayamazdı; Osmanlı vatandaşlarından aldığı vergiyi, yabancılardan alması 
engellenmiş bulunuyordu. Devletin varlığını kemiren ve kendi sınırları içinde yaşayan 
azınlıklarla ilgili tedbirler alması mümkün değildi. Osmanlı Devleti, kendisini kuran temel 
unsurun, Türk milletinin, insanca yaşamasını sağlayacak tedbirleri alma bakımından da 
engellenmişti; memleketi imar edemez, demiryolu yaptıramazdı. Hattâ okul yaptırmakta 
bile serbest değildi. Bu gibi durumlarda yabancı devletler hemen işe karışırlardı.
Osmanlı hükümdarları ve çevresindeki yakınları debdebe ve gösteriş içinde yaşayabil-
mek için memleket ve milletin bütün servet kaynaklarını kuruttuktan başka, milletin her 
türlü çıkarlarını feda etmek, devletin haysiyet ve şerefi ni ayaklar altına almak suretiyle 
birçok dış borçlar yapmışlardı.
 O kadar ki, devlet bu borçların faizlerini bile ödeyemeyecek duruma gelmiş, dün-
ya gözünde “müfl is” sayılmıştı.
 Efendiler, mirasçısı olduğumuz Osmanlı Devleti’nin dünya gözünde hiçbir değeri, 
fazileti ve haysiyeti kalmamıştı!. Devletlerarası hukukun dışında tutulmuş, sanki, hima-
ye ve korunmaya muhtaç bir duruma gelmiş gibi kabul ediliyordu. Geçmişteki hoşgö-
rürlüğün ve yapılan yanlışların sorumlusu biz olmadığımıza göre, yüzyılların birikmiş 
hesapları bizden sorulmamak gerekirken, bu konuda da dünya ile karşı karşıya gelmek 
bize düşmüştü. Milleti ve memleketi gerçek istiklâl ve hâkimiyetine sahip kılmak için, bu 
güçlüğe ve fedakârlığa da katlanmak bizim üzerimize yüklenmişti.”
Söze gerek yok, onun amacı  Anadolu’yu Türk yurdu yapmaktı. Ve onun tek güvencesi 
milletine duyduğu güvendi. Unutmayın ki;  15 temmuz darbesi milletin bizatihi kendisi ve 
de Türk ordusunun Mustafa Kemal’e yürekten bağlı  şerefl i subaylarınca engellenmiştir.  
Şimdi Lozan’ı değil, eğitimi tartışmalı, çürüyen yapıyı eleştirmeli ama geçmişi döverek 
söverek değil, akılcı, bilimsel ve de geçmişten ders alarak…
 Ya da 3. Dünya savaşının tam tamlarının çalındığı bu günlerde Lozan’ı değil Sevr’i 
getirip gözümüzün içine soktuklarında, duyacağımız  ızdırap ve acı çok büyük olacak, 
bunun vebali de Lozan’ı tartışma haline getirenler de olacaktır!

ERDEM
MATBAASI
Matbaa İşlerinde
Hizmetinizdeyiz..
0368 416 21 09

AK Parti Ekim Ayı Genişletilmiş İl 
Danışma Meclisi Toplantısı büyük bir 
katılımla yapıldı.  Halk Eğitim Merke-

zi Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl 
Başkanı Ali Çöpçü, Milletvekili Nazım Maviş, 
Teşkilat Başkan Yardımcısı Hacı Turan, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Meh-
met Ersoy ve İl Koordinatörü Cumhur Ünal, 
İl Genel Meclisi Başkanı Şükrü Gündoğdu, 

Merkez İlçe Başkanı Fatih Özçelik, belediye 
başkanları, ilçe başkanları, il, ilçe teşkilatları, 
kadın ve gençlik kolları teşkilatları ile il genel 
meclisi üyeleri katıldı.  Divan başkanlığını 
merkez ilçe eski başkanı Ahmet Soysal’ın 
yaptığı toplantıda, teşkilat çalışmaları ve 
ülke gündemi hakkında konuşmalarını 
yapıldı. 

AK PARTİ SİNOP İL DANIŞMA 
MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDI

Haber Merkezi



Hakkın rahmetine
kavuşan merhum

Şükrü YILMAZ’a
yüce Allah’tan rahmet, 

kederli ailesine
sabırlar diliyorum.

Yeri nur mekânı cennet 
olsun. Başınız sağolsun.

Mustafa EKER
Şehir Gazetesi İmtiyaz Sahibi

TAZİYELER
MHP Durağan Belediye

Meclis Üyesi
Şükrü YILMAZ
hayatını kaybetmiştir.
Merhuma Allah’tan

rahmet, kederli ailesine
ve sevenlerine

baş sağlığı dilerim.

Hasan CİCİOĞLU
MHP Durağan İlçe Başkanı

Sevgili ve saygı değer 
Şükrü YILMAZ‘ın 

vefatı bizlerde büyük 
üzüntü yarattı. Merhuma 
Allah’tan rahmet, başta

YILMAZ ailesi olmak 
üzere tüm yakınlarına 

başsağlığı dilerim.

Ahmet USTA
AK Parti Durağan İlçe Başkanı

Vefatını derin bir üzüntü 
ile öğrendiğimiz

Şükrü YILMAZ’a
yüce mevladan rahmet, 
kederli YILMAZ ailesine 

ve sevenlerine baş
sağlığı diliyorum.

Mehmet Ali KOÇ
CHP Durağan İlçe Başkanı


