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“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

Giresun İl Genel Meclisi CHP 
Grupbaşkan vekili Mehmet Yılmaz, 
5 askeri ölüme götüren olayın hala 
çözülmemesini eleştirdi

Mecliste bir konuşma yapan 
Yılmaz,İGM üyesi Ömer Cebeci'nin 
verdiği önergenin red edilme 

Giresun Belediyesi tarafından 
koronavirüs salgını ile mücadele 
tedbirleri kapsamında insan 
sağlığını korumak için gerekli tüm 
önlemler alınıyor.

Bu kapsamda, Giresun 
Belediyesi Vahit Sütlaş Sahnesi 
dezenfekte edilerek sanatseverler 
için hazırlandı. 

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

hayat” uyarısında bulunan Giresun 
Belediyesi, Vahit Sütlaş Tiyatro 
Sahnesi'ni de ihmal etmedi. 
Belediye ekipleri yaptığı çalışma ile 
GBŞT oyuncularının haftada üç 
oyun sergilediği tiyatro sahnesini 
dezenfekte etti. Dezenfekte 
çalışmasının periyodik aralıklarla 
devam edeceği bildirildi.

             (Devamı 2'de)

İGM üyesi Ömer Cebeci'nin verdiği dilekçenin İGM Başkanı 
Şahin tarafından işleme konmama gerekçesini yeniden 

tartışmaya açan CHP İGM Grup Başkanvekili Mehmet Yılmaz 
”Genel Sekreteri  görevden alma gerekçeleri  5302 sayılı 

yasaya aykırı işler, bundan önceki meclisten, bazıları da bu 
dönem meclisinden geçti. Yine bu konular Encümende karara  
bağlandı. CHP Grubu olarak biz bu konulara  mecliste red oyu 

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

gerekçesini merak ettiklerini 
anlatarak”Selden bir ay önce, 
arkadaşımız Ömer Cebeci'nin altı 
boşalan Menfez uyarısı  ve bununla 
ilgili önergemizin gündeme Meclis 
Başkanı Ahmet Şahin  tarafından 
alınmaması ve bir ay sonra aynı 

menfezin çökmesi sonucu burada 5 
askerimiz ile 1 Kepçe operatörümü-
zün şehit olması, ardından Harşıt 
Deresi  talanı ve bu vadinin altının 
oyulması, yasal sınır olan talveg 

kotunun 100'lerce metre altından 
malzeme çıkarılması ile ilgili bizim  
CHP Grubu olarak tespitlerimiz  ve 
bu işlerin siyasi boyutları hep konu-
şulmuştur.”dedi. (Devamı 2'de)

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Belediye Başkanı Şahin Yılancı'nın 
yeni tip koronavirüs (kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. 

Yılancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen hafta 
ziyaretine gelen bir arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıkması 
nedeniyle kendisinin de tedbir amaçlı test yaptırdığını belirtti. 

Sonucun pozitif çıktığını vurgulayan 
Yılancı, paylaşımında,"Çok şükür şu an 
itibariyle kovid bulgularını taşımıyorum. 
İnşallah sizlerin duaları ve Allah'ın izniyle 
en kısa sürede sağlığımıza kavuşup 
işimizin başında olacağız." ifadelerine yer 
verdi.

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

 Güce Ziraat Odası Başkanı 
Salim İslam, kivi üreticilerine erken 
hasat uyarısında bulundu. 

İslam, AA muhabirine, ilçede 15-
20 gün sonra kivi hasadına 
başlanabileceğini belirtti.

Zamanından önce 
gerçekleştirilecek hasadın ürün 
kalitesi ve değerini düşüreceğine 
işaret eden İslam, şunları kaydetti:

"Kivinin hasat edilebilmesi için 
suda çözünür kuru madde 
miktarının yüzde 6 ile 7 oranları 
arasında olması gerekmektedir. Bu 
değerlerin altında yapılacak erken 
ürün hasadı sonucu meyvedeki 
kuru madde miktarının istenilen 
düzeye gelememesine, meyvede 
sulanmaya, meyvenin dış 
yüzeyinde buruşmaya, meyvede 
hızlı yumuşamaya, tat ve aromanın 
istenilen düzeyde olmamasına 
dolayısıyla meyvenin dayanma 

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

İslam, bu yıl ilçe genelinde 50-
60 ton kivi rekoltesi beklentileri 
bulunduğunu sözlerine ekledi.

Meslek liselerinin tekrar ön 
plana çıkartılmasına yönelik alınan 
kararların sevindirici olduğunu ifade 
eden Giresun Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Çakırmelikoğlu, gençler 
işsizlikten, işletmelerin   ise 
niteliksiz elemanlardan dert 
yanmakta olduğuna dikkat çekti.

Giresun TSO Başkanı 
Çakırmelikoğlu; “Meslek liselerinin 
son çeyrekte rağbet görmemesi 
birçok sektörü etkilemiştir. İşsizliğin 
ana gerekçeleri arasında olan 
mesleksizlik, meslek liselerinin göz 
ardı edilmesinden 
kaynaklanmaktadır. Giresun'da 
faaliyet gösteren sanayi siteleri 
başta olmak üzere teknik birçok 
meslek şu an ara eleman sorunu 
yaşamaktadır. Hem işsizlik hem de 
ara eleman sorununa tek çözüm 

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

meslek liselerinin iş dünyası ile 
entegreli bir şekilde aktif hale 
dönüştürülmesidir. Giresun'da bu 
sorun yaşandığına göre, sanayi 
yoğun bölgeleri hiç 
düşünemiyorum. Bu bakımdan 
ortak çalışma yapmak elzemdir. 
Aksi taktirde gençlerimiz iş, 
işletmelerimiz ara eleman sıkıntısı 
yaşamaya devam edecektir.”   
dedi.

 Giresun Valiliği, İzmir'in 
Seferihisar ilçesi açıklarında 
meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki 

Giresun’dan İzmir’e yardım eli
Deprem bölgesine gıda ve battaniye gönderildi

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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GİRESUN MİLLET BAHÇESİ PROJESİ YIL SONUNA BİTİRİLECEK

OZTURK’TEN MUJDE
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, çarpık kentleşmenin yoğun olduğu Giresun’a 

nefes aldıracak Millet Bahçesi’nin yıl sonuna kadar tamamlanacağı müjdesini verdi

Cevre ve Şehircilik Bakan-
lığı Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı (TOKİ) tara-

fından, içerisinde millet kıraatha-
nesinin de yer alacağı Giresun 

Millet Bahçesi’nin çalışmaları 
başladı. Giresun’da 24 bin 160 
metrekare alana inşa edilecek ve 
içerisinde koşu yolu, bisiklet yolu, 
çocuk oyun alanı, açık otopark, 

peyzaj donatı alanları, yaya yü-
rüyüş yolları ve tematik bahçeler 
yer alacağı Millet Bahçesi’nin yıl 
sonuna kadar tamamlanması 
hedefleniyor.    n SAYFA 3’TE

BAŞKAN ŞENLİKOĞLU GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ

‘GAZETECiLiK DUNYANIN EN 
ZOR MESLEKLERiNDEN BiRi’
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü nedeniyle düzenlenen kahvaltılı programda gazetecilerle buluştu...

Kale’de bulunan be-
lediyeye ait sosyal 
tesiste gerçekleşen 

programa katılan Başkan 
Şenlikoğlu, gazetecilerin 
toplumdaki olayların tarafsız 

ve objektif aktarılması nok-
tasında önemli bir görev ifa 
ettiğini söyledi. n 2’DE

Yüksel, Gazeteciler Gününü Kutladı
İYİ Parti Genel 

Başkan Yardımcı-
sı Ünzile Yüksel, 
10 Ocak Çalışan 

Gazeteciler Günü 
dolayısıyla bir 

kutlama mesajı 
yayınladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcı-
sı Ünzile Yüksel, basın mensup-

larının zor şartlar altında görev yap-
tığına değinerek, “Ülkemizin sosyal, 

kültürel ve ekonomik alanda gelişimi-
ne katkı sağlayan basın mensupları, 
zaman zaman hiçte kolay olmayan 
şartlarda görevlerini yerine getiriyor. 
Halkın haber alma özgürlüğünü ye-
rine getiren basın mensupları kamu 
görevi yapmaktadır. Gazetecileri-
miz, mesai mefhumu gözetmeksizin 
çalışmaktadır. Ekonomik anlamda da 
zorluklar yaşamaktadırlar. Bu konuda 
gerekli düzenlemelerin yapılması 
gerekmektedir” dedi. n SAYFA 2’DE

Giresun Sağlık Müdürü Muham-
met Bulut, gazeteciler gününü 

kutladı. Gündem Gazetesi’ni ziyaret 
ederek çalışanları tebrik eden Bulut, 
gazetecilerin de kamu görevi yap-
tığını vurguladı. Bulut, Giresun’da 
yapılan sağlık hizmetleri konusunda 
da bilgi verdi. 

Gündem Gazetesi olarak, sayın 
müdürümüz Bulut ve müdür yardım-
cılarımıza nezaketleri için teşekkür 
ediyorum.

Bulut, gazeteciler gününü kutladı

TBMM Başkanlık Divanı 
Üyesi Giresun Millet-

vekili Necati Tığlı; Giresun 
için yaptığı çalışmalarına bir 
yenisini daha ekledi. Batla-
ma Vadisi’nin ilçe olması için 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
Kanun teklifi sundu.

Bünyesinde barındırdığı 
30’a yakın köy ve sürekli artan 
nüfusuyla bir ilçe konumunda 
olan, geçmişte iki belde beledi-

yesi deneyimini tecrübe etmiş 
Batlama Vadisinde yaşayan 
vatandaşlarımız hem merkezi 
idare teşkilatı bakımından hem 
coğrafi konumu, ekonomik 
şartlar ve kamu hizmetlerinin 
gereklerine göre, hem yerel 
hizmete erişim imkânı ve insa-
ni ihtiyaçlarının karşılanması 
yönünden ilçe kurulmasını 
beklemektedir.

n SAYFA 2’DE

Dün TBMM’ye Resmi Kanun Teklifini Veren Tığlı’dan AK Parti’ye Batlama İlçesi İçin Birliktelik Çağrısı

‘GELiN BATLAMA’YI BiRLiKTE iLCE YAPALIM’

Muharrem İnce lider-
liğindeki Memleket 

Partisi İzmir Milletvekili  
Mehmet Ali Çelebi, Bat-
lama Vadisi’ne ilçe kurul-
ması için TBMM’ye kanun 
teklifi verdi. Çelebi 81 il 
için çalıştığını ifade ede-
rek “Batlama’da 2 belde 
belediyesi kapatılıyorsa 
orada bir ilçe kurulmalıdır. 
Yoksa hizmet aksar” dedi... 
Giresun İl Başkanı Vehbi 

Güven ise Batlama Vadi-
si’nin ilçe olması gerektiğini 
ifade ederek, “O bölgede 
sel afeti oldu ve hala afet 
evleri ihalesi yapılmadı. 2 
belediye kapatılmış. Yay-
lada bu çağda elektrik yok. 
26 köyde bir eczane olmaz 
mı?. Emeklilerin maaşlarını 
çekeceği bir birim bile yok. 
Bu çağda bunlar normal 
değil. Biz Batlama’yı er geç 
ilçe yapacağız” dedi.

İzmir Milletvekili Çelebi 
Batlama İlçesi İçin 

Kanun Teklifi Verdi...
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Ahmed Çıtlakoğlu

Giresun'da;köyde üretilen süt ve 
yoğurtları bir telefonla evinize 

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

Ergün Cici: 0541 457 26 90     Hüseyin Ünlü:0543 599 09 28

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

***
Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..
Her ağaçtan kaşık olmaz… 
Her ağaçtan kürek tahtası olmaz… 
Her ağaçtan mezar tahtası bile olmaz!
***
Her ağacın kullanıldığı özel yerler vardır.
Kavak ağacından kapı pencere olmaz ama sanki kibrit ve meyve 

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

Patiskadan veya basmadan,  güzel elbise terzi çok mahir de olsa
dikilmez.

Nasıl ki ağaçlar farklı özelliklerde yaratılmış ise insanlar da farklı 
kabiliyetlerde yaratılmıştır.

Nasıl ki her ağaç her yerde kullanılamaz ise daher insan  her yerde 
değerlendirilemez!..

***
Her insanın meziyetleri farklıdır. 
Her insanın başarılı olduğu mutlaka bir saha vardır. 

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

Fakat her insanı her sahada değerlendiremezsiniz.
Her insanı üstün meziyetinin olduğu sahalarda değerlendirmek 

gerekir.

***
Yöneticilik farklı bir meziyettir. 
Bir kişi iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli olabilir… 
Lakin iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli; iyi bir yönetici olacak demek 

değildir!..

Yöneticilik (idarecilik) ehliyet ve kabiliyeti olmayan bir ilim ehlinden 
yönetici olmaz, olsa da arzu edilen başarı elde edilemez.

***
Kurumlara atanacak idarecilerde her kurumun özelliğine göre –ehliyet 

ve liyakatle alakalı- eğitim diploması, tecrübe süresi v.s. gibi önceden 
belirlenen kriterler aranır… Önce kriter belirlenir, sonra kriterlere uygun 
eleman aranır.

Lakin ne hazindir ki, siyasî partilerin il-ilçe başkanları seçilirken 
hiçbir kriter aranmaz!..

Pardon,  tek bir kriter aranır:
İl Başkanı ilin siyasî abisinin için; parti genel başkanın da değil, o 

adamı olmak!.. 
İlçe Başkanları ilçenin abisi milletvekilinin adamı olmak! için; o 
***
Hadi muhalefet patilerini bir tarafa bırakalım, ya iktidar partisine ne 

demeli!..
İktidar partisinin il başkanı kendini sadece parti teşkilatlarının 

başkanı değil o ildeki (vali dahil) bütün bürokratların başkanı kabul 
eder!.. 

Tabii ki her sahada olduğu gibi burada da ilim irfan sahibi, edep adap 
ve dahi haddini bilen il başkanlarını tenzih ediyoruz.

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

gelen sistem bu… 
Yalnız bu iktidar dönemine mahsus değil, geçmiş iktidar dönemlerinde 

de uygulanan bir realite!
İlçelerde de ilçe başkanları kendilerine il başkanlarının rolünü 

biçiyorlar.
***
Lütfen yanlışta ısrar edilmemeli!..
İl-ilçe başkalarında  bu asgari kriterler önceden belirlenmeli,

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

İl-ilçe başkalarının seçiminde  siyasî vesayete son verilmeli…
Abinin adamı değil, genel başkanın adamı olabilecek hiç değilse  

adaylar aranmalı!..

Başkanlığı şahsî çıkar ve menfaat aracı görmek isteyenler, 
makam ve mevki elde etmek, belediye başkanlığı ve milletvekilliğine 
basamak olarak kullanmak isteyenler; il/ilçe başkanlıklarından uzak 
tutulmalı.

***
“Bir kunduracının elinde kuyumcunun aleti, kuma ekilmiş dane 

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
03 Kasım 2020 Salı / 17 Rebiulevvel 1442

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

Tiyatrosu tarafından Vahit Sütlaş 
Sahnesi'nde her hafta Çarşamba ve 
Cuma günleri saat 20.00'da 
Ebegümeci adlı müzikli komedi 
oyunu ve her Pazar saat 12.00'da 
'Kitap Su ile Tablet Can' adlı çocuk 
oyunu sergileniyor.

Giresun Belediyesi yetkilileri, 
tedbiri elden bırakmama hususunda 
kararlı olduklarını vurgulayarak: 
“Salgın tedbirleri konusunda ilk 
günkü hassasiyeti ve özeni 
göstermeye devam ediyoruz. 
Hemşehrilerimizin ve konuklarımızın 
sağlığını tehlikeye atacak hiçbir 
girişime ve dikkatsizliğe izin 
vermemiz mümkün değildir.” dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

(1'den devam)
Yılmaz şöyle konuştu: “  Diğer 

yandan ,bugün 310 Milyon resmi 
ilan edilen toplam borcu ile batağa 
gömüldüğü kabul edilen İl Özel 
İdaremizle ilgili sadece 2 görevden 
alma işlemi gerçekleştirilerek adete 
bu işin siyasi  ve iktidar boyutu  
kamue edilmekte, yapılan yasa dışı 
iş ve işlemlerde , tek başına önce 
Genel Sekreter, sonra da  Genel  
Sekreter Yardımcısı  sorumluymuş 
gibi bir algı yaratılmak 
istenmektedir.

 Bizim 6 yıldır İl Genel Meclisinde 
CHP Grubu olarak yaptığımız tespit  
ve eleştiriler sonucunda  red oyu Giresun’dan İzmir’e yardım eli

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

da, Giresun'dan depremzedeler için 
gönderilecek insani yardım malze-
melerinin, Valilik Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı koordinas-
yonunda toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün 
talimatıyla belirtilen standartlara 
uygun şekilde il ve ilçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıarı 
aracılığıyla toplanan gıda ve 

verdiğimiz konular , bugün eski 
Genel Sekreter Hüseyin TAŞKIN'ın  
görevden alınma gerekçeleri  olarak 
sıralanmıştır. Diğer anlamda  ,bizim 
uyarılarımız, yapmayın dediğimiz 
işler sadece bir  günah keçisine 
yüklenmiştir. Ne bu kararlara evet 
oyu veren İl Genel Meclisi üyeleri, 
ne Encümen üyeleri ,ne de Vali'ler. 
Hepsi  pir-i pak. Hepsi tertemiz  
gösteriliyor.

Sonuç olarak, muhalefet olarak 
yaptığımız eleştiriler  doğrulandı  
diye sevinelim mi? Yoksa , yasa ve  
yönetmelik  tanımadan savurgan ve 
hoyrat işlerin yapılmasını isteyen    
Adalet ve Kalkınma Partili 

siyasetçilerin isteklerini emir kabul 
eden ,İl Genel Meclisi   Başkanları  
ve üyeleri, Encümen üyeleri, Valiler 
ve  Genel Sekreter  yüzünden batan  
İl Özel  İdaresine üzülelim mi? 
Şaşkınız.   

  Özetle , bu işten anladığımız 
,Sel de yitirdiğimiz 14 canın hesabı 
kimseden sorulmuş değil. Sadece 
mevcut AKP milletvekillerinin 
istemediklerinin  yeri değişiyor. 
Böylelikle Özel İdarenin içine 
düştüğü bu  çamurun ,bu balçığın 
birinci sorumlusu iktidar ve onun 
temsilcileri temizlenmeye çalışılıyor. 

Böyle hedef saptıramazsınız. Tekrar 
ediyorum. Genel Sekreteri  
görevden alma gerekçeleri  5302 
sayılı yasaya aykırı işler, bundan 
önceki meclisten, bazıları da bu 
dönem meclisinden geçti. Yine bu 
konular Encümende karara  
bağlandı. CHP Grubu olarak biz bu 
konulara  mecliste red oyu verdik. 
Çoğunluk olan AKP'li meclis üyeleri  
kabul oyu verdiniz. Dönemin  Valileri 
de bu kararları onayladılar. Dün Özel 
İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu işten 
böyle sıyrılamaz. “

kullanılmamış battaniyeden oluşan 
yardımların, dün gece İzmir 
Valiliğine ulaştırılmak üzere yola 
çıktığı kaydedildi.

Öte yandan Vali Ünlü, sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, Giresun'da İzmir'e gönül 
köprüsü çerçevesinde yardımların 
yola çıktığını belirterek, "Bizler 
gücümüzü zor günlerde 
kenetlenerek kazanan bir milletiz." 
ifadesini kullandı.

Şehit Posta Memuru Seyfettin 
Dokumacı için PTT Çalışanları 
Dayanışma Derneği tarafından 
Afrika'nın Çad bölgesinde su 
kuyusu açtırıldı.

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

PTT Genel Müdürlüğü Eğitim 
Dairesi Başkanı ( PTT Giresun Eski 
Başmüdürü ) Sefa Kukul 
önderliğinde PTT-Der'in 
organizasyonu ile Afrika Çad 
n'djamena bölgesinde Alucralı Şehit 
Postacı Seyfeddin Dokumacı adına 

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

Kukul beyin projesini hayata 
geçirdik. Rabbim Seyfettin 
kardeşimizin şehadetini kabul etsin. 
Bizlere destek veren başta 
şehidimizin ailesi olmak üzere tüm 
güzel insanlardan Allah razı olsun. 
Ptt-Der Ptt çalışanının vefa 
yüzüdür." dedi.

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

Giresun'da;köyde üretilen süt ve 
yoğurtları bir telefonla evinize 

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

Ergün Cici: 0541 457 26 90     Hüseyin Ünlü:0543 599 09 28

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

***
Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..
Her ağaçtan kaşık olmaz… 
Her ağaçtan kürek tahtası olmaz… 
Her ağaçtan mezar tahtası bile olmaz!
***
Her ağacın kullanıldığı özel yerler vardır.
Kavak ağacından kapı pencere olmaz ama sanki kibrit ve meyve 

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

Patiskadan veya basmadan,  güzel elbise terzi çok mahir de olsa
dikilmez.

Nasıl ki ağaçlar farklı özelliklerde yaratılmış ise insanlar da farklı 
kabiliyetlerde yaratılmıştır.

Nasıl ki her ağaç her yerde kullanılamaz ise daher insan  her yerde 
değerlendirilemez!..

***
Her insanın meziyetleri farklıdır. 
Her insanın başarılı olduğu mutlaka bir saha vardır. 

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

Fakat her insanı her sahada değerlendiremezsiniz.
Her insanı üstün meziyetinin olduğu sahalarda değerlendirmek 

gerekir.

***
Yöneticilik farklı bir meziyettir. 
Bir kişi iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli olabilir… 
Lakin iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli; iyi bir yönetici olacak demek 

değildir!..

Yöneticilik (idarecilik) ehliyet ve kabiliyeti olmayan bir ilim ehlinden 
yönetici olmaz, olsa da arzu edilen başarı elde edilemez.

***
Kurumlara atanacak idarecilerde her kurumun özelliğine göre –ehliyet 

ve liyakatle alakalı- eğitim diploması, tecrübe süresi v.s. gibi önceden 
belirlenen kriterler aranır… Önce kriter belirlenir, sonra kriterlere uygun 
eleman aranır.

Lakin ne hazindir ki, siyasî partilerin il-ilçe başkanları seçilirken 
hiçbir kriter aranmaz!..

Pardon,  tek bir kriter aranır:
İl Başkanı ilin siyasî abisinin için; parti genel başkanın da değil, o 

adamı olmak!.. 
İlçe Başkanları ilçenin abisi milletvekilinin adamı olmak! için; o 
***
Hadi muhalefet patilerini bir tarafa bırakalım, ya iktidar partisine ne 

demeli!..
İktidar partisinin il başkanı kendini sadece parti teşkilatlarının 

başkanı değil o ildeki (vali dahil) bütün bürokratların başkanı kabul 
eder!.. 

Tabii ki her sahada olduğu gibi burada da ilim irfan sahibi, edep adap 
ve dahi haddini bilen il başkanlarını tenzih ediyoruz.

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

gelen sistem bu… 
Yalnız bu iktidar dönemine mahsus değil, geçmiş iktidar dönemlerinde 

de uygulanan bir realite!
İlçelerde de ilçe başkanları kendilerine il başkanlarının rolünü 

biçiyorlar.
***
Lütfen yanlışta ısrar edilmemeli!..
İl-ilçe başkalarında  bu asgari kriterler önceden belirlenmeli,

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

İl-ilçe başkalarının seçiminde  siyasî vesayete son verilmeli…
Abinin adamı değil, genel başkanın adamı olabilecek hiç değilse  

adaylar aranmalı!..

Başkanlığı şahsî çıkar ve menfaat aracı görmek isteyenler, 
makam ve mevki elde etmek, belediye başkanlığı ve milletvekilliğine 
basamak olarak kullanmak isteyenler; il/ilçe başkanlıklarından uzak 
tutulmalı.

***
“Bir kunduracının elinde kuyumcunun aleti, kuma ekilmiş dane 

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
03 Kasım 2020 Salı / 17 Rebiulevvel 1442

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

Tiyatrosu tarafından Vahit Sütlaş 
Sahnesi'nde her hafta Çarşamba ve 
Cuma günleri saat 20.00'da 
Ebegümeci adlı müzikli komedi 
oyunu ve her Pazar saat 12.00'da 
'Kitap Su ile Tablet Can' adlı çocuk 
oyunu sergileniyor.

Giresun Belediyesi yetkilileri, 
tedbiri elden bırakmama hususunda 
kararlı olduklarını vurgulayarak: 
“Salgın tedbirleri konusunda ilk 
günkü hassasiyeti ve özeni 
göstermeye devam ediyoruz. 
Hemşehrilerimizin ve konuklarımızın 
sağlığını tehlikeye atacak hiçbir 
girişime ve dikkatsizliğe izin 
vermemiz mümkün değildir.” dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

(1'den devam)
Yılmaz şöyle konuştu: “  Diğer 

yandan ,bugün 310 Milyon resmi 
ilan edilen toplam borcu ile batağa 
gömüldüğü kabul edilen İl Özel 
İdaremizle ilgili sadece 2 görevden 
alma işlemi gerçekleştirilerek adete 
bu işin siyasi  ve iktidar boyutu  
kamue edilmekte, yapılan yasa dışı 
iş ve işlemlerde , tek başına önce 
Genel Sekreter, sonra da  Genel  
Sekreter Yardımcısı  sorumluymuş 
gibi bir algı yaratılmak 
istenmektedir.

 Bizim 6 yıldır İl Genel Meclisinde 
CHP Grubu olarak yaptığımız tespit  
ve eleştiriler sonucunda  red oyu Giresun’dan İzmir’e yardım eli

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

da, Giresun'dan depremzedeler için 
gönderilecek insani yardım malze-
melerinin, Valilik Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı koordinas-
yonunda toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün 
talimatıyla belirtilen standartlara 
uygun şekilde il ve ilçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıarı 
aracılığıyla toplanan gıda ve 

verdiğimiz konular , bugün eski 
Genel Sekreter Hüseyin TAŞKIN'ın  
görevden alınma gerekçeleri  olarak 
sıralanmıştır. Diğer anlamda  ,bizim 
uyarılarımız, yapmayın dediğimiz 
işler sadece bir  günah keçisine 
yüklenmiştir. Ne bu kararlara evet 
oyu veren İl Genel Meclisi üyeleri, 
ne Encümen üyeleri ,ne de Vali'ler. 
Hepsi  pir-i pak. Hepsi tertemiz  
gösteriliyor.

Sonuç olarak, muhalefet olarak 
yaptığımız eleştiriler  doğrulandı  
diye sevinelim mi? Yoksa , yasa ve  
yönetmelik  tanımadan savurgan ve 
hoyrat işlerin yapılmasını isteyen    
Adalet ve Kalkınma Partili 

siyasetçilerin isteklerini emir kabul 
eden ,İl Genel Meclisi   Başkanları  
ve üyeleri, Encümen üyeleri, Valiler 
ve  Genel Sekreter  yüzünden batan  
İl Özel  İdaresine üzülelim mi? 
Şaşkınız.   

  Özetle , bu işten anladığımız 
,Sel de yitirdiğimiz 14 canın hesabı 
kimseden sorulmuş değil. Sadece 
mevcut AKP milletvekillerinin 
istemediklerinin  yeri değişiyor. 
Böylelikle Özel İdarenin içine 
düştüğü bu  çamurun ,bu balçığın 
birinci sorumlusu iktidar ve onun 
temsilcileri temizlenmeye çalışılıyor. 

Böyle hedef saptıramazsınız. Tekrar 
ediyorum. Genel Sekreteri  
görevden alma gerekçeleri  5302 
sayılı yasaya aykırı işler, bundan 
önceki meclisten, bazıları da bu 
dönem meclisinden geçti. Yine bu 
konular Encümende karara  
bağlandı. CHP Grubu olarak biz bu 
konulara  mecliste red oyu verdik. 
Çoğunluk olan AKP'li meclis üyeleri  
kabul oyu verdiniz. Dönemin  Valileri 
de bu kararları onayladılar. Dün Özel 
İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu işten 
böyle sıyrılamaz. “

kullanılmamış battaniyeden oluşan 
yardımların, dün gece İzmir 
Valiliğine ulaştırılmak üzere yola 
çıktığı kaydedildi.

Öte yandan Vali Ünlü, sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, Giresun'da İzmir'e gönül 
köprüsü çerçevesinde yardımların 
yola çıktığını belirterek, "Bizler 
gücümüzü zor günlerde 
kenetlenerek kazanan bir milletiz." 
ifadesini kullandı.

Şehit Posta Memuru Seyfettin 
Dokumacı için PTT Çalışanları 
Dayanışma Derneği tarafından 
Afrika'nın Çad bölgesinde su 
kuyusu açtırıldı.

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

PTT Genel Müdürlüğü Eğitim 
Dairesi Başkanı ( PTT Giresun Eski 
Başmüdürü ) Sefa Kukul 
önderliğinde PTT-Der'in 
organizasyonu ile Afrika Çad 
n'djamena bölgesinde Alucralı Şehit 
Postacı Seyfeddin Dokumacı adına 

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

Kukul beyin projesini hayata 
geçirdik. Rabbim Seyfettin 
kardeşimizin şehadetini kabul etsin. 
Bizlere destek veren başta 
şehidimizin ailesi olmak üzere tüm 
güzel insanlardan Allah razı olsun. 
Ptt-Der Ptt çalışanının vefa 
yüzüdür." dedi.

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

20,40

400.00
200.00

Sayfa Sekreteri (Editör)

11 Ocak 
2022 Salı

SAYI:
6194

Tirebolu Dernekler 
Federasyonu İstişare 

Toplantısı Yapıldı

Kısa adı TİRDEF olan 
Tirebolu Dernek-

ler Federasyonu istişare 
toplantısı Beykozlu Gire-
sunlular Derneği merkezin-
de yapıldı. 9 Ocak Pazar 
günü, sabah saatlerinde 
yapılan toplantıya TİRDEF 
yöneticileri ile üye dernek 
başkan ve yetkilileri katıldı.

23 Ocak Pazar günü 
Üsküdar’da bulunan Al-
tunizade Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde yapılacak ola-
ğan genel kurul için aday 
olan İbrahim Aydın, Necati 
Yılmaz ve Necdet Demi-
rel’in de katılarak adaylık 
gerekçelerini açıkladıkları 
toplantıda, dernek başkan-
ları da kendi görüşlerini 
aktarma fırsatı buldular. 
Konuşmacılar aday sayısı-
nın fazla olduğunu bunun 
mümkünse teke olmazsa 
da ikiye indirilmesi yönünde 

kanaat belirtirlerken aday-
lar şimdilik adaylıklarını 
açıkladıklarını ve sonuna 
kadar devam edeceklerini 
belirttiler.

Toplantıya Kuzgun Köyü 
Derneği adına katılan TİR-
DEF Kurucularından İbrahim 
Balcıoğlu da mümkün olursa 
seçime adaylar katılsa bile 
kurul üyelikleri için birlikte 
tek liste yapılması gerektiğini 
belirterek “Seçim sonunda 
kırgınlıkları ve dağılmayı ön-
leyecek bir sistem olduğuna 
inanıyorum” dedi. 

Bilindiği gibi TİRDEF 
Muhasibi İbrahim Aydın 
ve TİRDEF Başkan Vekili 
Necati Yılmaz adaylıkları-
nı önceden açıklamış ve 
son günlerde ise TİRDEF 
Başkanı Necdet Demirel de 
“gördüğüm lüzum üzerine 
bu dönem tekrar aday olu-
yorum” demişti.

Gazeteciliğin dünya-
nın en zor mes-
lekleri arasında 

yer aldığını söyleyen Başkan 
Şenlikoğlu: “10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nüzü kut-
luyorum. Gazetecilik mesleği 
toplumdaki olayların tarafsız 
ve objektif aktarılması nok-
tasında önemli bir görev ifa 
etmektedir. Gazetecilik mesle-
ğinin niteliğinin, kalitesinin ve 
saygınlığının artırılmasının en 
temel yolu objektif ve tarafsız 
gazetecilik anlayışından geç-
mektedir. Gazetecilik mesleği 
aynı zamanda kamusal bir 
görevdir. Gazeteci arkadaşla-
rımızın tabiki sorunları büyük 

ama sorumlulukları sorun-
larından çok daha büyüktür. 
Gazeteci arkadaşlarımızın ne 
zor şartlarda, ne zor koşullar-
da çalıştıklarını biliyoruz. Biz 
yerel yöneticiler olarak müm-
kün olduğu kadar yerel basının 
güçlü ve ayakta durabilmesi 
için elimizden gelen gayreti 
gösteriyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından 
Giresun Gazeteciler Derneği 
Başkanı Bekir Bayram orga-
nizasyona katılımından dolayı 
Başkan Aytekin Şenlikoğu’na 
teşekkür etti ve günün anısına 
bir plaket verdi.

GAZETECİLER DERNE-
ĞİNE BİNA TAHSİSİ

Karşılıklı sohbet esnasın-
da bazı konulara da değinen 
Başkan Şenlikoğlu şu bilgileri 
verdi:

 “Gazeteciler Derneği’ne 
tahsis etmek için bir bina 
arayışımız var. Bazı alterna-
tifler üzerinde duruyoruz ve 

en yakın zamanda sonuç alıp 
sizlere duyuracağız.

Belediyemiz Kültür Yayın-
ları tarafından ‘Giresun Basın 
Tarihi’ adlı bir kitap çıkardık ve 
bu kitabı sizlere ulaştıracağız. 
Yine ‘Giresun Hafızası’ adlı 
yeni bir kitap çalışmamız var. 
Bu konuda şehrimizin hafızası 
durumunda ki 30 ağabeyimizle 
video röportaj yaparak bunu 
yazıya döküp kitaplaştıracağız.

Kapu Mahallesi Ali Yazıcı 
Sokak’ta mülkiyeti belediye-
mize ait binayı kütüphaneye 
dönüştürüp bir kültür noktası 
olarak vatandaşlarımızın hiz-
metine sunacağız.

Kumyalı’da ki Kültür Evi’ni 
Bilgi Evi’ne dönüştüreceğiz. 
Yine Çıtlakkale ve Teyyaredü-
zü Mahallelerimize Kültür Evi 
projemiz, Güre Mahallemiz 
borsa yolu güzergâhında da 
kütüphane projemiz var.

Debboy mevkiindeki binamı-
za Sosyal Girişimcilik Merkezi 
kuracağız. Burada öğrenciler, 

gençler ve basın sektörü vi-
deo, fotoğraf vb. konularda her 
türlü desteği alabilecekler”

PROJELER
Başkan Şenlikoğlu bir 

soru üzerine tamamlanan ve 
yapımı devam eden projeleri 
de sıralayarak: “2021 yılında; 
Dış Cephe Giydirme ve Sokak 
Sağlıklaştırma, Nihatbey Cad-
desi yenileme, Bilgi Evi, Kale 
Sosyal Tesis ve Seyir Terası, 
Saat Kulesi, Yeni Hizmet Bina-
sı, Çınarlar Mahallesi ve Bu-
lancak Durağı Yöresel Ürünler 
Pazarları, Makine İkmal ve 
Bakım Onarım Müdürlüğü yeni 
hizmet binası gibi projeleri ha-
yata geçirdik ve kitap fuarı gibi 
önemli bir etkinliğe imza attık.

Ayrıca; AB Atıksu Projesi, 
Uzuncakum Balıkçı Barınağı, 
Plajlar Bölgesi, Millet Bahçesi, 
Semt Sahaları,  Pazar Cadde-
si yenileme gibi projelere ise 
başladık ve yapım çalışmaları 
sürüyor” dedi.

BAŞKAN ŞENLİKOĞLU GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ

‘GAZETECiLiK DUNYANIN EN 
ZOR MESLEKLERiNDEN BiRi’
Giresun Belediye Başka-
nı Aytekin Şenlikoğlu, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü nedeniyle düzenle-
nen kahvaltılı programda 
gazetecilerle buluştu...

Yüksel, Gazeteciler Gününü Kutladı
İYİ Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Ünzile Yük-

sel, 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü dolayı-
sıyla bir kutlama mesajı 

yayınladı.

Yüksel mesajında şu ifade-
lere yer verdi; “ Dünyada 

neler olup bittiğini vatan-
daşlarımıza aktararak 
bilgilenmesini sağlayan 
gazeteciler, bir nevi 
toplumun gözü kulağı 
niteliğindedir. Bu anlam-

da; gazetecilerimiz toplumsal 
bilinci ve kamu yararını gözetip, 

uzun çalışma saatlerini, 
zorlu çalışma koşullarını 
önemsemeden fedakarca 
çalışan ve dünyanın dört 
bir yanındaki gelişmeleri 
halkımızla paylaşma 

yolunda emek harcamakta-
dır. Bu vesileyle gazetecilerin 
özgür görevlerini yapmalarını 
dillerken, Çalışan Gazeteciler 
Gününü kutluyorum. Görevlerini 
yaparken yaşamlarını yitiren 
basın çalışanlarını ise saygıyla 
anıyorum.”

Dün TBMM’ye Resmi Kanun Teklifini Veren Tığlı’dan AK Parti’ye Batlama İlçesi İçin Birliktelik Çağrısı

‘GELiN BATLAMA’YI BiRLiKTE iLCE YAPALIM’
Tığlı’dan AKP’li 
Vekillere Çağrı

Giresun Milletvekili Necati Tığ-
lı, “Batlama Vadisi’nin ilçe olması 
için kurulan komisyon ile yaptığı 
görüşmelere dayanarak ve uzun 
zamandır yaptığı incelemelere 
istinaden, Batlama Vadisinin 
Giresun’un 16’ncı ilçesi olması 
için TBMM Başkanlığı’na kanun 
teklifi verdi. Yaptığı açıklama da 
Giresun ilinin AKP’li Milletvekil-
lerine de çağrı yapan Tığlı “gelin 
bu işi birlikte çözelim, tüm şartları 
bünyesinde barındıran Batlama 
Vadisi’nin ilçe olması için ortak 
hareket edelim” dedi.  

75 km’lik çevre uzunluğuna 
ve 161,4 km²’lik alana sahip 
Giresun Batlama Çayı Havzası’n-
da Orhaniye, Seyitköy, Akıncı, 
Ergence, Burhaniye, Hisargeriş, 
Sıvacı, Lapa, Uzkara, Çaldağ, 
Melikli, Çamlık, Okçu, Çimşir, 
İnişdibi ve Soğukpınar köylerinin 
tamamı; Alınca, Uzgur, Çukurköy, 
Akköy, Sayca ve Gedikli köyleri-
nin büyük bir kısmı, Yukarı Alınlı, 
Kemaliye ve Ezeltere köylerinin  
toprağının, anısının, emeğinin 
bulunduğunu ifade eden CHP’li 
Tığlı, “Havzadaki köylerin nüfusu 
2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus 

Kayıt Sistemi verilerine göre 7 
bin 600 civarındadır. Daha önce 
bünyesinde Çaldağ ve İnişdi-
bi’nde 2013 yılına kadar belde 
belediyesi bulunduran Batlama 
Vadisinin Giresun merkeze olan 
uzaklığı da dikkate alındığında 
bu güzel bölgemizin ilçe olma-
ması için hiçbir neden yoktur” 
açıklamasını yaptı. 

Giresun’un 16’ıncı İlçesi 
Batlama’dır

CHP Milletvekili Necati Tığlı; 
Batlama Vadisi’nin ilçe olması 
için TBMM Başkanlığına verdiği 
kanun teklifinde Batlama İlçe 
sınırlarının 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’na göre belirlenmesi ge-
rektiğini, yayla, çayır, mera, koru, 
kaynak ve mesirelik gibi yerler-
den geleneksel yararlanma hak-
larının devam etmesi gerektiğini, 
imar ve kroki planlarının adaletli 
bir şekilde hazırlanmasının şart 
olduğunun altını  çizerken,  bele-
diyecilik geçmişi ve kültürü olan 
Batlama’nın tüm potansiyeli dik-
kate alınarak, Giresun’un 16’ncı 
ilçesi olarak kurulması gerektiğini 
söyledi. 

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 
ve Giresun Milletvekili Necati Tığ-
lı’nın TBMM Başkanlığına verdiği 

kanun teklifi, madde gerekçeleri 
şu şekilde: 

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Giresun merkezde 

bulunan Batlama Vadisi daha 
önce bünyesinde 2 belde bele-
diyesi bulundurması, 5.000’den 
fazla mevcut nüfusu, kurum ve 
kuruluşları ile tam bir ilçe hüvi-
yetinde olması, sınırları içinde 
yaklaşık 30 köyün yer aldığı bir 
merkez konumunda olması, eko-
nomik, sosyal ve kültürel açıdan 
ilçe olmasında büyük yararlar 
vardır. Bu kanun teklifinde Batla-
ma Vadisinin ilçe olması öngö-
rülmekte, bu ilçeye bağlanacak 
köy ve kasabalarla (ek 1) ilgili 
düzenleme 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’na göre belirlenecektir.

MADDE 2- Merkezi İdare 
tarafından ilçe kuruluşu ile ilgili 
olarak oluşturulacak teşkilata ait 
kadroları ihdas etmeye Cumhur-
başkanlığı Kabinesi yetkilendiril-
mektedir.

GEÇİCİ MADDE 1- İdare Ku-
rulu oluşuncaya kadar geçecek 
süre içinde yetkili olacak idare 
kurulları belirtilmektedir. 

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.
MADDE 4- Yürütme maddesidir.
GİRESUN İLİNDE
BİR İLÇE KURULMASINA 

İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- Batlama Vadisi sı-

nırları içinde ekli (1) sayılı listede 
adları yazılı kasaba, mahalle ve 
köyleri kapsamak üzere Giresun 
ilinde Batlama adı altında yeni 
bir ilçe kurulmuş ve Giresun iline 
bağlanmıştır.

MADDE 2- Bu Kanunla birlikte 
kurulan Batlama İlçesi’nde, Mer-
kezi İdare tarafından oluşturula-
cak teşkilata ait kadroları ihdas 
etmeye Adalet, Aile ve Sosyal 
Hizmetler, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji 
ve Tabi Kaynaklar, Gençlik ve 
Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, 
Kültür ve Turizm Milli Eğitim, Milli 
Savunma, Sağlık, Sanayi ve Tek-
noloji, Tarım ve Orman, Ticaret 
ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Ka-
nunla kurulan ilçede, İlçe İdare 
Kurulu oluşturuluncaya kadar 
bu yerlerdeki adli, idari ve diğer 
işlemler eskiden bağlı olduğu il 
ve ilçenin idare kurulu tarafından 
yürütülür.

MADDE 3- Bu kanun, yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu kanun, hüküm-
lerini Cumhurbaşkanı yürütür.



Millet Bahçesi çalış-
malarını yerinde 
inceleyerek yetkililer-

den bilgi alan AK Parti Giresun 
Milletvekili Sabri Öztürk, çarpık 
kentleşmenin yoğun olduğu 
şehirde nefes alacak bir proje 
olduğunu söyledi.

 Millet Bahçesi’nin daha yeşil 
ve daha yaşanabilir bir Giresun 
hedefiyle inşa edildiğini ifade 
eden AK Parti Giresun Milletvekili 

Öztürk, “Bilindiği gibi Millet Bah-
çesi projesinin yapıldığı bu alan 
Giresunspor’un şampiyonluklar 
yaşadığı, sevinçler, hüzünler 
yaşadığı Atatürk Stadyumuy-
du. Giresun’a Aksu Mevkiinde 
Çotanak Stadyumunu yapınca 
buranın nasıl değerlendirilece-
ği yönünde çeşitli düşünceler 
ileri sürülmüştü. Şehirde konut 
yapılacağı, iş merkezleri yapı-
lacağı konuşuluyorken, millet-

vekili arkadaşlarımızla bizlerin 
çalışmaları sonucu 2018 yılında, 
Cumhurbaşkanımızın talimatla-
rıyla Millet Bahçesi yapılması için 
ihalesi yapıldı. Bugünde yıkım 
işlerinin ardından çalışmaların 
başlatıldığını görüyoruz. İhaleyi 
alan müteahhit firmanın 2022 
yani bu yılın sonuna kadar Millet 
Bahçesi projesini tamamlaması 
hedefleniyor.” dedi.

Giresun’un en büyük 
yeşil alan projesi olacak

Çarpık kentleşmenin yoğun 
olduğu Giresun’a yeşil alanıyla 
nefes aldıracak bir proje olduğu-

nu da belirten AK Parti Milletvekili 
Sabri Öztürk, “Burada koşu yolu, 
bisiklet yolu, çocuk oyun alanı, 
açık otopark, peyzaj donatı alanla-
rı, yaya yürüyüş yolları ve tematik 
bahçeler yer alacaktır. Yaklaşık 24 
bin metrekare alanda sadece 5 
bin metrekaresinde sosyal donatı 
yapıları olarak kullanılacak, geri 
kalan 19 bin metrekarelik alan ise 
tamamen yeşil alan kalacaktır. 
Çarpık kentleşmenin maale-
sef yüksek olduğu, yeşil alanın 
yeterince olmadığı şehirde Millet 
Bahçesi Projesi değer katacaktır. 
Şehrimiz adına emeği geçen her-
kese teşekkür ediyoruz.” dedi.

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

Giresun'da;köyde üretilen süt ve 
yoğurtları bir telefonla evinize 

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

Ergün Cici: 0541 457 26 90     Hüseyin Ünlü:0543 599 09 28

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

***
Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..
Her ağaçtan kaşık olmaz… 
Her ağaçtan kürek tahtası olmaz… 
Her ağaçtan mezar tahtası bile olmaz!
***
Her ağacın kullanıldığı özel yerler vardır.
Kavak ağacından kapı pencere olmaz ama sanki kibrit ve meyve 

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

Patiskadan veya basmadan,  güzel elbise terzi çok mahir de olsa
dikilmez.

Nasıl ki ağaçlar farklı özelliklerde yaratılmış ise insanlar da farklı 
kabiliyetlerde yaratılmıştır.

Nasıl ki her ağaç her yerde kullanılamaz ise daher insan  her yerde 
değerlendirilemez!..

***
Her insanın meziyetleri farklıdır. 
Her insanın başarılı olduğu mutlaka bir saha vardır. 

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

Fakat her insanı her sahada değerlendiremezsiniz.
Her insanı üstün meziyetinin olduğu sahalarda değerlendirmek 

gerekir.

***
Yöneticilik farklı bir meziyettir. 
Bir kişi iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli olabilir… 
Lakin iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli; iyi bir yönetici olacak demek 

değildir!..

Yöneticilik (idarecilik) ehliyet ve kabiliyeti olmayan bir ilim ehlinden 
yönetici olmaz, olsa da arzu edilen başarı elde edilemez.

***
Kurumlara atanacak idarecilerde her kurumun özelliğine göre –ehliyet 

ve liyakatle alakalı- eğitim diploması, tecrübe süresi v.s. gibi önceden 
belirlenen kriterler aranır… Önce kriter belirlenir, sonra kriterlere uygun 
eleman aranır.

Lakin ne hazindir ki, siyasî partilerin il-ilçe başkanları seçilirken 
hiçbir kriter aranmaz!..

Pardon,  tek bir kriter aranır:
İl Başkanı ilin siyasî abisinin için; parti genel başkanın da değil, o 

adamı olmak!.. 
İlçe Başkanları ilçenin abisi milletvekilinin adamı olmak! için; o 
***
Hadi muhalefet patilerini bir tarafa bırakalım, ya iktidar partisine ne 

demeli!..
İktidar partisinin il başkanı kendini sadece parti teşkilatlarının 

başkanı değil o ildeki (vali dahil) bütün bürokratların başkanı kabul 
eder!.. 

Tabii ki her sahada olduğu gibi burada da ilim irfan sahibi, edep adap 
ve dahi haddini bilen il başkanlarını tenzih ediyoruz.

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

gelen sistem bu… 
Yalnız bu iktidar dönemine mahsus değil, geçmiş iktidar dönemlerinde 

de uygulanan bir realite!
İlçelerde de ilçe başkanları kendilerine il başkanlarının rolünü 

biçiyorlar.
***
Lütfen yanlışta ısrar edilmemeli!..
İl-ilçe başkalarında  bu asgari kriterler önceden belirlenmeli,

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

İl-ilçe başkalarının seçiminde  siyasî vesayete son verilmeli…
Abinin adamı değil, genel başkanın adamı olabilecek hiç değilse  

adaylar aranmalı!..

Başkanlığı şahsî çıkar ve menfaat aracı görmek isteyenler, 
makam ve mevki elde etmek, belediye başkanlığı ve milletvekilliğine 
basamak olarak kullanmak isteyenler; il/ilçe başkanlıklarından uzak 
tutulmalı.

***
“Bir kunduracının elinde kuyumcunun aleti, kuma ekilmiş dane 

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
03 Kasım 2020 Salı / 17 Rebiulevvel 1442

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

Tiyatrosu tarafından Vahit Sütlaş 
Sahnesi'nde her hafta Çarşamba ve 
Cuma günleri saat 20.00'da 
Ebegümeci adlı müzikli komedi 
oyunu ve her Pazar saat 12.00'da 
'Kitap Su ile Tablet Can' adlı çocuk 
oyunu sergileniyor.

Giresun Belediyesi yetkilileri, 
tedbiri elden bırakmama hususunda 
kararlı olduklarını vurgulayarak: 
“Salgın tedbirleri konusunda ilk 
günkü hassasiyeti ve özeni 
göstermeye devam ediyoruz. 
Hemşehrilerimizin ve konuklarımızın 
sağlığını tehlikeye atacak hiçbir 
girişime ve dikkatsizliğe izin 
vermemiz mümkün değildir.” dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

(1'den devam)
Yılmaz şöyle konuştu: “  Diğer 

yandan ,bugün 310 Milyon resmi 
ilan edilen toplam borcu ile batağa 
gömüldüğü kabul edilen İl Özel 
İdaremizle ilgili sadece 2 görevden 
alma işlemi gerçekleştirilerek adete 
bu işin siyasi  ve iktidar boyutu  
kamue edilmekte, yapılan yasa dışı 
iş ve işlemlerde , tek başına önce 
Genel Sekreter, sonra da  Genel  
Sekreter Yardımcısı  sorumluymuş 
gibi bir algı yaratılmak 
istenmektedir.

 Bizim 6 yıldır İl Genel Meclisinde 
CHP Grubu olarak yaptığımız tespit  
ve eleştiriler sonucunda  red oyu Giresun’dan İzmir’e yardım eli

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

da, Giresun'dan depremzedeler için 
gönderilecek insani yardım malze-
melerinin, Valilik Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı koordinas-
yonunda toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün 
talimatıyla belirtilen standartlara 
uygun şekilde il ve ilçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıarı 
aracılığıyla toplanan gıda ve 

verdiğimiz konular , bugün eski 
Genel Sekreter Hüseyin TAŞKIN'ın  
görevden alınma gerekçeleri  olarak 
sıralanmıştır. Diğer anlamda  ,bizim 
uyarılarımız, yapmayın dediğimiz 
işler sadece bir  günah keçisine 
yüklenmiştir. Ne bu kararlara evet 
oyu veren İl Genel Meclisi üyeleri, 
ne Encümen üyeleri ,ne de Vali'ler. 
Hepsi  pir-i pak. Hepsi tertemiz  
gösteriliyor.

Sonuç olarak, muhalefet olarak 
yaptığımız eleştiriler  doğrulandı  
diye sevinelim mi? Yoksa , yasa ve  
yönetmelik  tanımadan savurgan ve 
hoyrat işlerin yapılmasını isteyen    
Adalet ve Kalkınma Partili 

siyasetçilerin isteklerini emir kabul 
eden ,İl Genel Meclisi   Başkanları  
ve üyeleri, Encümen üyeleri, Valiler 
ve  Genel Sekreter  yüzünden batan  
İl Özel  İdaresine üzülelim mi? 
Şaşkınız.   

  Özetle , bu işten anladığımız 
,Sel de yitirdiğimiz 14 canın hesabı 
kimseden sorulmuş değil. Sadece 
mevcut AKP milletvekillerinin 
istemediklerinin  yeri değişiyor. 
Böylelikle Özel İdarenin içine 
düştüğü bu  çamurun ,bu balçığın 
birinci sorumlusu iktidar ve onun 
temsilcileri temizlenmeye çalışılıyor. 

Böyle hedef saptıramazsınız. Tekrar 
ediyorum. Genel Sekreteri  
görevden alma gerekçeleri  5302 
sayılı yasaya aykırı işler, bundan 
önceki meclisten, bazıları da bu 
dönem meclisinden geçti. Yine bu 
konular Encümende karara  
bağlandı. CHP Grubu olarak biz bu 
konulara  mecliste red oyu verdik. 
Çoğunluk olan AKP'li meclis üyeleri  
kabul oyu verdiniz. Dönemin  Valileri 
de bu kararları onayladılar. Dün Özel 
İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu işten 
böyle sıyrılamaz. “

kullanılmamış battaniyeden oluşan 
yardımların, dün gece İzmir 
Valiliğine ulaştırılmak üzere yola 
çıktığı kaydedildi.

Öte yandan Vali Ünlü, sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, Giresun'da İzmir'e gönül 
köprüsü çerçevesinde yardımların 
yola çıktığını belirterek, "Bizler 
gücümüzü zor günlerde 
kenetlenerek kazanan bir milletiz." 
ifadesini kullandı.

Şehit Posta Memuru Seyfettin 
Dokumacı için PTT Çalışanları 
Dayanışma Derneği tarafından 
Afrika'nın Çad bölgesinde su 
kuyusu açtırıldı.

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

PTT Genel Müdürlüğü Eğitim 
Dairesi Başkanı ( PTT Giresun Eski 
Başmüdürü ) Sefa Kukul 
önderliğinde PTT-Der'in 
organizasyonu ile Afrika Çad 
n'djamena bölgesinde Alucralı Şehit 
Postacı Seyfeddin Dokumacı adına 

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

Kukul beyin projesini hayata 
geçirdik. Rabbim Seyfettin 
kardeşimizin şehadetini kabul etsin. 
Bizlere destek veren başta 
şehidimizin ailesi olmak üzere tüm 
güzel insanlardan Allah razı olsun. 
Ptt-Der Ptt çalışanının vefa 
yüzüdür." dedi.

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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AŞKIMIZ YAŞIYOR MU, 
YOKSA O GÜN ÖLDÜ MÜ?

Sevdam kalbine girdi, şimşekleri çaktı mı?
Kavuşmak zor olsa da yüreğini yaktı mı?

Ben buradan giderken ardım sıra baktı mı?
Söyle o gözlerinden, bana yaşlar aktı mı?

Aşkı yaşamak zordur, açan güller soldu mu?
Aktım bir ırmak gibi, kalbine de doldu mu?
Sana doğru akarken bir karşılık buldu mu?

Kalbinin zindanında, aşka mahpus oldu mu?
 

Seni önüne katıp, akıp giden seldi mi?
Hasret küllense bile hiç aklına geldi mi?
Kalbinde bunca sızı, ciğerini deldi mi?

Yoksa bensiz aklını bir vefasız çeldi mi?

Bu aşk filizlenmeden dibinden söküldü mü?
Galiba kalbin delik, içinden döküldü mü?

Ferhadi sorar şimdi solan yüzün güldü mü? 
Aşkımız yaşıyor mu? Yoksa o gün öldü mü?

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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ÖNCE KENDİN OL

Kişinin özlük hakları 
Tamamı; ile kendi 
elinde kendi dilin-

de Kendi düşüncelerinde 
saklıdır gizlidir. Kişi toplum 
nezdindeki değerlendirme-
si dili ile duruşuyla ve hal 
hareketleri ile tanımlanır. 

Kişi kendisinde ol-
mayan edep ahlak  gibi 
değerlerden yoksun ise  bir 
başkalarına benzetmeler 
yorumlar yahut da bir takım 
söylemler de bulunursa 
eğer sadece yapmacık ol-
duğunu belirtmiş olur. ken-
dini Keşif etmeyen bir kişi 
için bence karşı taraftan 
gelecek olan tepkileri dikkat 
etmeli. Günümüz dün-
yasında sosyal Arena’da 
gezinirken basite almadan  
çalıştığımız hal ve hare-
ketleri Sizler de benim gibi 
takip ettiğimizi biliyorum. 
Ben de bir iş yaparken ken-
di doğrularım kendi tezlerim 
ve kendi Kendime gelecek 
olan her türlü  olayların 
nasıl olabileceğini düşüne-
rekten bir şeyler yazmaya 
çizmeye çalışıyorum. 

Üzülerek ifade etmek  
istediğim şudur kendi bah-
çesine olan çöpü  görmeyen 
ve o çöpü oradan, Almayın  
yolda giderken yoldaki taşı 
kenara atmayan vatanse-
verlik Vatansever kişi Kalkıp 
bu görev yapmadan başka-
larına görev biçmesi, Bence 
kendini tam olarak tanı-
madığının ifadesidir. Önce 
kendin ol derken. Kesinlikle 
kişi önce kendisi olmalı. 

Kendi terazisini kendi 
tartısını kendi kişiliğini 
bilmeli aksi bir durum zaten 
toplumumuzda karşılığı 
yoktur. Kendisi  gün geç-
tikçe görecektir. Kendisini 
tanımadan  kendisini tam 
olarak keşif etmeden yola 
çıkan kişi yolda havlu  ata-
cağı yolda yol arkadaşını 
bırakacağı anlamını taşır. 
Çünkü hayat arkadaşlığı 
yol arkadaşlığı  yolun So-
nuna varmadan belli olma-

yan şeylerdir. Önce kendini 
tanı başladığımızda olduğu 
gibi kişi kendisini tanıdık-
tan sonra kendisi olduktan 
sonra hayatın ne kadar ko-
laylaştıracağını önce kendi 
tadına varacaktır. 

Ama kişi kendisi ol-
madan başkası olmaya 
çalışırsa başkalarının tez-
lerine başkalarının gönül-
lerine başkalarının yoluna 
yolculuğuna. Laf atmaya 
şekil vermeye yön verme-
ye çalışırsa mutlaka birisi 
kalkıp kendi bahçesindeki 
çöpü görmedin mi sözü-
nü kullanacaktır. Bazen 
kişinin kendini olmadığı 
zamanlarda sizde fark ede-
rek  gideceksiniz ki bir ot 
tarlasındaki Bir çiçek kadar 
belli olan şeyler olacak 
ama kişi kendisi oldu mu bir 
gül bahçesindeki otun fark 
edilmediği gibi bir Dünyası 
olacaktır. 

Kendin ol önce kendin ol 
derken işte Tam da bahset-
meye çalıştığımız bir çiçek 
bahçesinde otların nasıl ka-
yıp olduğunu gördüğünüz 
gibi bir ot bahçesindeki bir 
çiçeğin de nasıl fark edil-
diğini göreceksiniz. Bütün 
sıkıntı stres zaten algı ve 
önyargı ile oluşan şeylerdir 
Kişinin kendini tanımadan 
algı ve önyargılarla de-
miş komşularla hayatına 
yön vermeye kalktığı için 
bir sürü olumsuz şeylerin 
olmuş gibi olması hayatına 
büyük sıkıntılar verdiğini 
verecek olduğunda bilme-
liyiz. Belki birçok yazıları-
mızda bu  gibi buna benzer 
söylemleriniz olmuştur.

Çünkü toplumumuzun 
Hemen hemen bir çok nok-
tasında kendisini tanıma-
dan başkalarını gören bir 
sürü bir sürü gözler görü-
yoruz kendisine bir satır 
yazı yazmadan başkalarına 
yazılar yazan kalemler 
görüyoruz kendisini duyma-
dan duyan kulaklar görüyo-
ruz. Önce kendin ol.

GİRESUN MİLLET BAHÇESİ PROJESİ YIL SONUNA BİTİRİLECEK

OZTURK’TEN MUJDE
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, çarpık kentleşmenin yoğun olduğu Giresun’a 

nefes aldıracak Millet Bahçesi’nin yıl sonuna kadar tamamlanacağı müjdesini verdi

Huzurevi sakinlerini 
sevindiren ziyaret
Giresun İl Müf-

tülüğü Gençlik 
Koordinatörlüğü ve 
Engelli Koordinatörlü-
ğü tarafından Giresun 
Huzurevi Yaşlı Bakım ve 
Rehabilitasyon Merke-
zi’ne ziyaret gerçekleş-
tirildi.  Koordinatörler ve 
Diyanet Gençlik gönüllü-
leri, huzurevi sakinlerini 
ziyaret ederek onlarla 
bir süre sohbet etti. 

Geçmişi bugüne taşı-
yan yaşlıların, bugünle 
gelecek arasında ku-
rulacak köprünün yapı 
taşlarını oluşturduğunu 

ve toplumsal, kültürel, 
etik değerleri gelecek 
kuşaklara aktarmada 
çok önemli bir konuma 
sahip olduğunu ifade 
eden koordinatörler, 
yaşlılara ve sorunlarına 
duyarlı yaklaşmanın 
insanlık ve yurttaşlık 
görevi olduğunu belirt-
ti.  Ziyarete İl Gençlik 
Koordinatörü Fatma 
Albayrak, İl Engelli 
Koordinatörü Güler 
Aydınoğlu, Manevi Da-
nışman Birgül Pehlivan 
ve Giresun Üniversitesi 
öğrencileri katıldı. 

Ekipler, şehrin birçok 
noktasında peyzaj ça-

lışmaları yaparken bir taraftan 
da çocukların oyun alanlarında 
temizlik çalışmaları yürütüyor.

Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü ekipleri, şehir genelinde 
çim biçme, budama, parklarda 
onarım faaliyetleri gerçekleş-
tirerek vatandaşların daha 
temiz bir şehirde yaşaması için 
çalışıyor.

Çalışmalar 
kapsamında, 
halkın ortak kulla-
nımına açık tüm 
alanları temiz, 
sağlıklı ve bakımlı 
hale getirmek 
için çalışmalarını 

ortaklaşa sürdüren ekipler, eş 
zamanlı olarak çalışıyor.

Giresun’un doğal güzelliği-
nin bilincinde olarak çok daha 
güzel ve yüksek standartlarda 
yaşam imkânı için çalışan 
ekipler, park ve bahçelere 
dikilen çiçeklerin, ağaçların ve 
bitkilerin korunması konusun-
da vatandaşların hassasiyet 
göstermesini istedi.

‘Park Bahçeler Şehri Güzelleştiriyor’
Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri daha yeşil bir Giresun için yaptıkları çalışma-

lar kapsamında yeşil alanlarda ağaç bakım ve budama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

Giresun'da;köyde üretilen süt ve 
yoğurtları bir telefonla evinize 

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

Ergün Cici: 0541 457 26 90     Hüseyin Ünlü:0543 599 09 28

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

***
Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..
Her ağaçtan kaşık olmaz… 
Her ağaçtan kürek tahtası olmaz… 
Her ağaçtan mezar tahtası bile olmaz!
***
Her ağacın kullanıldığı özel yerler vardır.
Kavak ağacından kapı pencere olmaz ama sanki kibrit ve meyve 

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

Patiskadan veya basmadan,  güzel elbise terzi çok mahir de olsa
dikilmez.

Nasıl ki ağaçlar farklı özelliklerde yaratılmış ise insanlar da farklı 
kabiliyetlerde yaratılmıştır.

Nasıl ki her ağaç her yerde kullanılamaz ise daher insan  her yerde 
değerlendirilemez!..

***
Her insanın meziyetleri farklıdır. 
Her insanın başarılı olduğu mutlaka bir saha vardır. 

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

Fakat her insanı her sahada değerlendiremezsiniz.
Her insanı üstün meziyetinin olduğu sahalarda değerlendirmek 

gerekir.

***
Yöneticilik farklı bir meziyettir. 
Bir kişi iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli olabilir… 
Lakin iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli; iyi bir yönetici olacak demek 

değildir!..

Yöneticilik (idarecilik) ehliyet ve kabiliyeti olmayan bir ilim ehlinden 
yönetici olmaz, olsa da arzu edilen başarı elde edilemez.

***
Kurumlara atanacak idarecilerde her kurumun özelliğine göre –ehliyet 

ve liyakatle alakalı- eğitim diploması, tecrübe süresi v.s. gibi önceden 
belirlenen kriterler aranır… Önce kriter belirlenir, sonra kriterlere uygun 
eleman aranır.

Lakin ne hazindir ki, siyasî partilerin il-ilçe başkanları seçilirken 
hiçbir kriter aranmaz!..

Pardon,  tek bir kriter aranır:
İl Başkanı ilin siyasî abisinin için; parti genel başkanın da değil, o 

adamı olmak!.. 
İlçe Başkanları ilçenin abisi milletvekilinin adamı olmak! için; o 
***
Hadi muhalefet patilerini bir tarafa bırakalım, ya iktidar partisine ne 

demeli!..
İktidar partisinin il başkanı kendini sadece parti teşkilatlarının 

başkanı değil o ildeki (vali dahil) bütün bürokratların başkanı kabul 
eder!.. 

Tabii ki her sahada olduğu gibi burada da ilim irfan sahibi, edep adap 
ve dahi haddini bilen il başkanlarını tenzih ediyoruz.

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

gelen sistem bu… 
Yalnız bu iktidar dönemine mahsus değil, geçmiş iktidar dönemlerinde 

de uygulanan bir realite!
İlçelerde de ilçe başkanları kendilerine il başkanlarının rolünü 

biçiyorlar.
***
Lütfen yanlışta ısrar edilmemeli!..
İl-ilçe başkalarında  bu asgari kriterler önceden belirlenmeli,

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

İl-ilçe başkalarının seçiminde  siyasî vesayete son verilmeli…
Abinin adamı değil, genel başkanın adamı olabilecek hiç değilse  

adaylar aranmalı!..

Başkanlığı şahsî çıkar ve menfaat aracı görmek isteyenler, 
makam ve mevki elde etmek, belediye başkanlığı ve milletvekilliğine 
basamak olarak kullanmak isteyenler; il/ilçe başkanlıklarından uzak 
tutulmalı.

***
“Bir kunduracının elinde kuyumcunun aleti, kuma ekilmiş dane 

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
03 Kasım 2020 Salı / 17 Rebiulevvel 1442

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

Tiyatrosu tarafından Vahit Sütlaş 
Sahnesi'nde her hafta Çarşamba ve 
Cuma günleri saat 20.00'da 
Ebegümeci adlı müzikli komedi 
oyunu ve her Pazar saat 12.00'da 
'Kitap Su ile Tablet Can' adlı çocuk 
oyunu sergileniyor.

Giresun Belediyesi yetkilileri, 
tedbiri elden bırakmama hususunda 
kararlı olduklarını vurgulayarak: 
“Salgın tedbirleri konusunda ilk 
günkü hassasiyeti ve özeni 
göstermeye devam ediyoruz. 
Hemşehrilerimizin ve konuklarımızın 
sağlığını tehlikeye atacak hiçbir 
girişime ve dikkatsizliğe izin 
vermemiz mümkün değildir.” dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

(1'den devam)
Yılmaz şöyle konuştu: “  Diğer 

yandan ,bugün 310 Milyon resmi 
ilan edilen toplam borcu ile batağa 
gömüldüğü kabul edilen İl Özel 
İdaremizle ilgili sadece 2 görevden 
alma işlemi gerçekleştirilerek adete 
bu işin siyasi  ve iktidar boyutu  
kamue edilmekte, yapılan yasa dışı 
iş ve işlemlerde , tek başına önce 
Genel Sekreter, sonra da  Genel  
Sekreter Yardımcısı  sorumluymuş 
gibi bir algı yaratılmak 
istenmektedir.

 Bizim 6 yıldır İl Genel Meclisinde 
CHP Grubu olarak yaptığımız tespit  
ve eleştiriler sonucunda  red oyu Giresun’dan İzmir’e yardım eli

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

da, Giresun'dan depremzedeler için 
gönderilecek insani yardım malze-
melerinin, Valilik Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı koordinas-
yonunda toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün 
talimatıyla belirtilen standartlara 
uygun şekilde il ve ilçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıarı 
aracılığıyla toplanan gıda ve 

verdiğimiz konular , bugün eski 
Genel Sekreter Hüseyin TAŞKIN'ın  
görevden alınma gerekçeleri  olarak 
sıralanmıştır. Diğer anlamda  ,bizim 
uyarılarımız, yapmayın dediğimiz 
işler sadece bir  günah keçisine 
yüklenmiştir. Ne bu kararlara evet 
oyu veren İl Genel Meclisi üyeleri, 
ne Encümen üyeleri ,ne de Vali'ler. 
Hepsi  pir-i pak. Hepsi tertemiz  
gösteriliyor.

Sonuç olarak, muhalefet olarak 
yaptığımız eleştiriler  doğrulandı  
diye sevinelim mi? Yoksa , yasa ve  
yönetmelik  tanımadan savurgan ve 
hoyrat işlerin yapılmasını isteyen    
Adalet ve Kalkınma Partili 

siyasetçilerin isteklerini emir kabul 
eden ,İl Genel Meclisi   Başkanları  
ve üyeleri, Encümen üyeleri, Valiler 
ve  Genel Sekreter  yüzünden batan  
İl Özel  İdaresine üzülelim mi? 
Şaşkınız.   

  Özetle , bu işten anladığımız 
,Sel de yitirdiğimiz 14 canın hesabı 
kimseden sorulmuş değil. Sadece 
mevcut AKP milletvekillerinin 
istemediklerinin  yeri değişiyor. 
Böylelikle Özel İdarenin içine 
düştüğü bu  çamurun ,bu balçığın 
birinci sorumlusu iktidar ve onun 
temsilcileri temizlenmeye çalışılıyor. 

Böyle hedef saptıramazsınız. Tekrar 
ediyorum. Genel Sekreteri  
görevden alma gerekçeleri  5302 
sayılı yasaya aykırı işler, bundan 
önceki meclisten, bazıları da bu 
dönem meclisinden geçti. Yine bu 
konular Encümende karara  
bağlandı. CHP Grubu olarak biz bu 
konulara  mecliste red oyu verdik. 
Çoğunluk olan AKP'li meclis üyeleri  
kabul oyu verdiniz. Dönemin  Valileri 
de bu kararları onayladılar. Dün Özel 
İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu işten 
böyle sıyrılamaz. “

kullanılmamış battaniyeden oluşan 
yardımların, dün gece İzmir 
Valiliğine ulaştırılmak üzere yola 
çıktığı kaydedildi.

Öte yandan Vali Ünlü, sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, Giresun'da İzmir'e gönül 
köprüsü çerçevesinde yardımların 
yola çıktığını belirterek, "Bizler 
gücümüzü zor günlerde 
kenetlenerek kazanan bir milletiz." 
ifadesini kullandı.

Şehit Posta Memuru Seyfettin 
Dokumacı için PTT Çalışanları 
Dayanışma Derneği tarafından 
Afrika'nın Çad bölgesinde su 
kuyusu açtırıldı.

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

PTT Genel Müdürlüğü Eğitim 
Dairesi Başkanı ( PTT Giresun Eski 
Başmüdürü ) Sefa Kukul 
önderliğinde PTT-Der'in 
organizasyonu ile Afrika Çad 
n'djamena bölgesinde Alucralı Şehit 
Postacı Seyfeddin Dokumacı adına 

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

Kukul beyin projesini hayata 
geçirdik. Rabbim Seyfettin 
kardeşimizin şehadetini kabul etsin. 
Bizlere destek veren başta 
şehidimizin ailesi olmak üzere tüm 
güzel insanlardan Allah razı olsun. 
Ptt-Der Ptt çalışanının vefa 
yüzüdür." dedi.

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Giresun'da;köyde üretilen süt ve 
yoğurtları bir telefonla evinize 

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…
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“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

***
Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..
Her ağaçtan kaşık olmaz… 
Her ağaçtan kürek tahtası olmaz… 
Her ağaçtan mezar tahtası bile olmaz!
***
Her ağacın kullanıldığı özel yerler vardır.
Kavak ağacından kapı pencere olmaz ama sanki kibrit ve meyve 

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

Patiskadan veya basmadan,  güzel elbise terzi çok mahir de olsa
dikilmez.

Nasıl ki ağaçlar farklı özelliklerde yaratılmış ise insanlar da farklı 
kabiliyetlerde yaratılmıştır.

Nasıl ki her ağaç her yerde kullanılamaz ise daher insan  her yerde 
değerlendirilemez!..

***
Her insanın meziyetleri farklıdır. 
Her insanın başarılı olduğu mutlaka bir saha vardır. 

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

Fakat her insanı her sahada değerlendiremezsiniz.
Her insanı üstün meziyetinin olduğu sahalarda değerlendirmek 

gerekir.

***
Yöneticilik farklı bir meziyettir. 
Bir kişi iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli olabilir… 
Lakin iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli; iyi bir yönetici olacak demek 

değildir!..

Yöneticilik (idarecilik) ehliyet ve kabiliyeti olmayan bir ilim ehlinden 
yönetici olmaz, olsa da arzu edilen başarı elde edilemez.

***
Kurumlara atanacak idarecilerde her kurumun özelliğine göre –ehliyet 

ve liyakatle alakalı- eğitim diploması, tecrübe süresi v.s. gibi önceden 
belirlenen kriterler aranır… Önce kriter belirlenir, sonra kriterlere uygun 
eleman aranır.

Lakin ne hazindir ki, siyasî partilerin il-ilçe başkanları seçilirken 
hiçbir kriter aranmaz!..

Pardon,  tek bir kriter aranır:
İl Başkanı ilin siyasî abisinin için; parti genel başkanın da değil, o 

adamı olmak!.. 
İlçe Başkanları ilçenin abisi milletvekilinin adamı olmak! için; o 
***
Hadi muhalefet patilerini bir tarafa bırakalım, ya iktidar partisine ne 

demeli!..
İktidar partisinin il başkanı kendini sadece parti teşkilatlarının 

başkanı değil o ildeki (vali dahil) bütün bürokratların başkanı kabul 
eder!.. 

Tabii ki her sahada olduğu gibi burada da ilim irfan sahibi, edep adap 
ve dahi haddini bilen il başkanlarını tenzih ediyoruz.

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

gelen sistem bu… 
Yalnız bu iktidar dönemine mahsus değil, geçmiş iktidar dönemlerinde 

de uygulanan bir realite!
İlçelerde de ilçe başkanları kendilerine il başkanlarının rolünü 

biçiyorlar.
***
Lütfen yanlışta ısrar edilmemeli!..
İl-ilçe başkalarında  bu asgari kriterler önceden belirlenmeli,

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

İl-ilçe başkalarının seçiminde  siyasî vesayete son verilmeli…
Abinin adamı değil, genel başkanın adamı olabilecek hiç değilse  

adaylar aranmalı!..

Başkanlığı şahsî çıkar ve menfaat aracı görmek isteyenler, 
makam ve mevki elde etmek, belediye başkanlığı ve milletvekilliğine 
basamak olarak kullanmak isteyenler; il/ilçe başkanlıklarından uzak 
tutulmalı.

***
“Bir kunduracının elinde kuyumcunun aleti, kuma ekilmiş dane 

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
03 Kasım 2020 Salı / 17 Rebiulevvel 1442

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

Tiyatrosu tarafından Vahit Sütlaş 
Sahnesi'nde her hafta Çarşamba ve 
Cuma günleri saat 20.00'da 
Ebegümeci adlı müzikli komedi 
oyunu ve her Pazar saat 12.00'da 
'Kitap Su ile Tablet Can' adlı çocuk 
oyunu sergileniyor.

Giresun Belediyesi yetkilileri, 
tedbiri elden bırakmama hususunda 
kararlı olduklarını vurgulayarak: 
“Salgın tedbirleri konusunda ilk 
günkü hassasiyeti ve özeni 
göstermeye devam ediyoruz. 
Hemşehrilerimizin ve konuklarımızın 
sağlığını tehlikeye atacak hiçbir 
girişime ve dikkatsizliğe izin 
vermemiz mümkün değildir.” dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

(1'den devam)
Yılmaz şöyle konuştu: “  Diğer 

yandan ,bugün 310 Milyon resmi 
ilan edilen toplam borcu ile batağa 
gömüldüğü kabul edilen İl Özel 
İdaremizle ilgili sadece 2 görevden 
alma işlemi gerçekleştirilerek adete 
bu işin siyasi  ve iktidar boyutu  
kamue edilmekte, yapılan yasa dışı 
iş ve işlemlerde , tek başına önce 
Genel Sekreter, sonra da  Genel  
Sekreter Yardımcısı  sorumluymuş 
gibi bir algı yaratılmak 
istenmektedir.

 Bizim 6 yıldır İl Genel Meclisinde 
CHP Grubu olarak yaptığımız tespit  
ve eleştiriler sonucunda  red oyu Giresun’dan İzmir’e yardım eli

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

da, Giresun'dan depremzedeler için 
gönderilecek insani yardım malze-
melerinin, Valilik Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı koordinas-
yonunda toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün 
talimatıyla belirtilen standartlara 
uygun şekilde il ve ilçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıarı 
aracılığıyla toplanan gıda ve 

verdiğimiz konular , bugün eski 
Genel Sekreter Hüseyin TAŞKIN'ın  
görevden alınma gerekçeleri  olarak 
sıralanmıştır. Diğer anlamda  ,bizim 
uyarılarımız, yapmayın dediğimiz 
işler sadece bir  günah keçisine 
yüklenmiştir. Ne bu kararlara evet 
oyu veren İl Genel Meclisi üyeleri, 
ne Encümen üyeleri ,ne de Vali'ler. 
Hepsi  pir-i pak. Hepsi tertemiz  
gösteriliyor.

Sonuç olarak, muhalefet olarak 
yaptığımız eleştiriler  doğrulandı  
diye sevinelim mi? Yoksa , yasa ve  
yönetmelik  tanımadan savurgan ve 
hoyrat işlerin yapılmasını isteyen    
Adalet ve Kalkınma Partili 

siyasetçilerin isteklerini emir kabul 
eden ,İl Genel Meclisi   Başkanları  
ve üyeleri, Encümen üyeleri, Valiler 
ve  Genel Sekreter  yüzünden batan  
İl Özel  İdaresine üzülelim mi? 
Şaşkınız.   

  Özetle , bu işten anladığımız 
,Sel de yitirdiğimiz 14 canın hesabı 
kimseden sorulmuş değil. Sadece 
mevcut AKP milletvekillerinin 
istemediklerinin  yeri değişiyor. 
Böylelikle Özel İdarenin içine 
düştüğü bu  çamurun ,bu balçığın 
birinci sorumlusu iktidar ve onun 
temsilcileri temizlenmeye çalışılıyor. 

Böyle hedef saptıramazsınız. Tekrar 
ediyorum. Genel Sekreteri  
görevden alma gerekçeleri  5302 
sayılı yasaya aykırı işler, bundan 
önceki meclisten, bazıları da bu 
dönem meclisinden geçti. Yine bu 
konular Encümende karara  
bağlandı. CHP Grubu olarak biz bu 
konulara  mecliste red oyu verdik. 
Çoğunluk olan AKP'li meclis üyeleri  
kabul oyu verdiniz. Dönemin  Valileri 
de bu kararları onayladılar. Dün Özel 
İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu işten 
böyle sıyrılamaz. “

kullanılmamış battaniyeden oluşan 
yardımların, dün gece İzmir 
Valiliğine ulaştırılmak üzere yola 
çıktığı kaydedildi.

Öte yandan Vali Ünlü, sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, Giresun'da İzmir'e gönül 
köprüsü çerçevesinde yardımların 
yola çıktığını belirterek, "Bizler 
gücümüzü zor günlerde 
kenetlenerek kazanan bir milletiz." 
ifadesini kullandı.

Şehit Posta Memuru Seyfettin 
Dokumacı için PTT Çalışanları 
Dayanışma Derneği tarafından 
Afrika'nın Çad bölgesinde su 
kuyusu açtırıldı.

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

PTT Genel Müdürlüğü Eğitim 
Dairesi Başkanı ( PTT Giresun Eski 
Başmüdürü ) Sefa Kukul 
önderliğinde PTT-Der'in 
organizasyonu ile Afrika Çad 
n'djamena bölgesinde Alucralı Şehit 
Postacı Seyfeddin Dokumacı adına 

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

Kukul beyin projesini hayata 
geçirdik. Rabbim Seyfettin 
kardeşimizin şehadetini kabul etsin. 
Bizlere destek veren başta 
şehidimizin ailesi olmak üzere tüm 
güzel insanlardan Allah razı olsun. 
Ptt-Der Ptt çalışanının vefa 
yüzüdür." dedi.

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Tirebolu Dernekler 
Federasyonu İstişare 

Toplantısı Yapıldı

Kısa adı TİRDEF olan 
Tirebolu Dernek-

ler Federasyonu istişare 
toplantısı Beykozlu Gire-
sunlular Derneği merkezin-
de yapıldı. 9 Ocak Pazar 
günü, sabah saatlerinde 
yapılan toplantıya TİRDEF 
yöneticileri ile üye dernek 
başkan ve yetkilileri katıldı.

23 Ocak Pazar günü 
Üsküdar’da bulunan Al-
tunizade Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde yapılacak ola-
ğan genel kurul için aday 
olan İbrahim Aydın, Necati 
Yılmaz ve Necdet Demi-
rel’in de katılarak adaylık 
gerekçelerini açıkladıkları 
toplantıda, dernek başkan-
ları da kendi görüşlerini 
aktarma fırsatı buldular. 
Konuşmacılar aday sayısı-
nın fazla olduğunu bunun 
mümkünse teke olmazsa 
da ikiye indirilmesi yönünde 

kanaat belirtirlerken aday-
lar şimdilik adaylıklarını 
açıkladıklarını ve sonuna 
kadar devam edeceklerini 
belirttiler.

Toplantıya Kuzgun Köyü 
Derneği adına katılan TİR-
DEF Kurucularından İbrahim 
Balcıoğlu da mümkün olursa 
seçime adaylar katılsa bile 
kurul üyelikleri için birlikte 
tek liste yapılması gerektiğini 
belirterek “Seçim sonunda 
kırgınlıkları ve dağılmayı ön-
leyecek bir sistem olduğuna 
inanıyorum” dedi. 

Bilindiği gibi TİRDEF 
Muhasibi İbrahim Aydın 
ve TİRDEF Başkan Vekili 
Necati Yılmaz adaylıkları-
nı önceden açıklamış ve 
son günlerde ise TİRDEF 
Başkanı Necdet Demirel de 
“gördüğüm lüzum üzerine 
bu dönem tekrar aday olu-
yorum” demişti.

Gazeteciliğin dünya-
nın en zor mes-
lekleri arasında 

yer aldığını söyleyen Başkan 
Şenlikoğlu: “10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nüzü kut-
luyorum. Gazetecilik mesleği 
toplumdaki olayların tarafsız 
ve objektif aktarılması nok-
tasında önemli bir görev ifa 
etmektedir. Gazetecilik mesle-
ğinin niteliğinin, kalitesinin ve 
saygınlığının artırılmasının en 
temel yolu objektif ve tarafsız 
gazetecilik anlayışından geç-
mektedir. Gazetecilik mesleği 
aynı zamanda kamusal bir 
görevdir. Gazeteci arkadaşla-
rımızın tabiki sorunları büyük 

ama sorumlulukları sorun-
larından çok daha büyüktür. 
Gazeteci arkadaşlarımızın ne 
zor şartlarda, ne zor koşullar-
da çalıştıklarını biliyoruz. Biz 
yerel yöneticiler olarak müm-
kün olduğu kadar yerel basının 
güçlü ve ayakta durabilmesi 
için elimizden gelen gayreti 
gösteriyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından 
Giresun Gazeteciler Derneği 
Başkanı Bekir Bayram orga-
nizasyona katılımından dolayı 
Başkan Aytekin Şenlikoğu’na 
teşekkür etti ve günün anısına 
bir plaket verdi.

GAZETECİLER DERNE-
ĞİNE BİNA TAHSİSİ

Karşılıklı sohbet esnasın-
da bazı konulara da değinen 
Başkan Şenlikoğlu şu bilgileri 
verdi:

 “Gazeteciler Derneği’ne 
tahsis etmek için bir bina 
arayışımız var. Bazı alterna-
tifler üzerinde duruyoruz ve 

en yakın zamanda sonuç alıp 
sizlere duyuracağız.

Belediyemiz Kültür Yayın-
ları tarafından ‘Giresun Basın 
Tarihi’ adlı bir kitap çıkardık ve 
bu kitabı sizlere ulaştıracağız. 
Yine ‘Giresun Hafızası’ adlı 
yeni bir kitap çalışmamız var. 
Bu konuda şehrimizin hafızası 
durumunda ki 30 ağabeyimizle 
video röportaj yaparak bunu 
yazıya döküp kitaplaştıracağız.

Kapu Mahallesi Ali Yazıcı 
Sokak’ta mülkiyeti belediye-
mize ait binayı kütüphaneye 
dönüştürüp bir kültür noktası 
olarak vatandaşlarımızın hiz-
metine sunacağız.

Kumyalı’da ki Kültür Evi’ni 
Bilgi Evi’ne dönüştüreceğiz. 
Yine Çıtlakkale ve Teyyaredü-
zü Mahallelerimize Kültür Evi 
projemiz, Güre Mahallemiz 
borsa yolu güzergâhında da 
kütüphane projemiz var.

Debboy mevkiindeki binamı-
za Sosyal Girişimcilik Merkezi 
kuracağız. Burada öğrenciler, 

gençler ve basın sektörü vi-
deo, fotoğraf vb. konularda her 
türlü desteği alabilecekler”

PROJELER
Başkan Şenlikoğlu bir 

soru üzerine tamamlanan ve 
yapımı devam eden projeleri 
de sıralayarak: “2021 yılında; 
Dış Cephe Giydirme ve Sokak 
Sağlıklaştırma, Nihatbey Cad-
desi yenileme, Bilgi Evi, Kale 
Sosyal Tesis ve Seyir Terası, 
Saat Kulesi, Yeni Hizmet Bina-
sı, Çınarlar Mahallesi ve Bu-
lancak Durağı Yöresel Ürünler 
Pazarları, Makine İkmal ve 
Bakım Onarım Müdürlüğü yeni 
hizmet binası gibi projeleri ha-
yata geçirdik ve kitap fuarı gibi 
önemli bir etkinliğe imza attık.

Ayrıca; AB Atıksu Projesi, 
Uzuncakum Balıkçı Barınağı, 
Plajlar Bölgesi, Millet Bahçesi, 
Semt Sahaları,  Pazar Cadde-
si yenileme gibi projelere ise 
başladık ve yapım çalışmaları 
sürüyor” dedi.

BAŞKAN ŞENLİKOĞLU GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ

‘GAZETECiLiK DUNYANIN EN 
ZOR MESLEKLERiNDEN BiRi’
Giresun Belediye Başka-
nı Aytekin Şenlikoğlu, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü nedeniyle düzenle-
nen kahvaltılı programda 
gazetecilerle buluştu...

Yüksel, Gazeteciler Gününü Kutladı
İYİ Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Ünzile Yük-

sel, 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü dolayı-
sıyla bir kutlama mesajı 

yayınladı.

Yüksel mesajında şu ifade-
lere yer verdi; “ Dünyada 

neler olup bittiğini vatan-
daşlarımıza aktararak 
bilgilenmesini sağlayan 
gazeteciler, bir nevi 
toplumun gözü kulağı 
niteliğindedir. Bu anlam-

da; gazetecilerimiz toplumsal 
bilinci ve kamu yararını gözetip, 

uzun çalışma saatlerini, 
zorlu çalışma koşullarını 
önemsemeden fedakarca 
çalışan ve dünyanın dört 
bir yanındaki gelişmeleri 
halkımızla paylaşma 

yolunda emek harcamakta-
dır. Bu vesileyle gazetecilerin 
özgür görevlerini yapmalarını 
dillerken, Çalışan Gazeteciler 
Gününü kutluyorum. Görevlerini 
yaparken yaşamlarını yitiren 
basın çalışanlarını ise saygıyla 
anıyorum.”

Dün TBMM’ye Resmi Kanun Teklifini Veren Tığlı’dan AK Parti’ye Batlama İlçesi İçin Birliktelik Çağrısı

‘GELiN BATLAMA’YI BiRLiKTE iLCE YAPALIM’
Tığlı’dan AKP’li 
Vekillere Çağrı

Giresun Milletvekili Necati Tığ-
lı, “Batlama Vadisi’nin ilçe olması 
için kurulan komisyon ile yaptığı 
görüşmelere dayanarak ve uzun 
zamandır yaptığı incelemelere 
istinaden, Batlama Vadisinin 
Giresun’un 16’ncı ilçesi olması 
için TBMM Başkanlığı’na kanun 
teklifi verdi. Yaptığı açıklama da 
Giresun ilinin AKP’li Milletvekil-
lerine de çağrı yapan Tığlı “gelin 
bu işi birlikte çözelim, tüm şartları 
bünyesinde barındıran Batlama 
Vadisi’nin ilçe olması için ortak 
hareket edelim” dedi.  

75 km’lik çevre uzunluğuna 
ve 161,4 km²’lik alana sahip 
Giresun Batlama Çayı Havzası’n-
da Orhaniye, Seyitköy, Akıncı, 
Ergence, Burhaniye, Hisargeriş, 
Sıvacı, Lapa, Uzkara, Çaldağ, 
Melikli, Çamlık, Okçu, Çimşir, 
İnişdibi ve Soğukpınar köylerinin 
tamamı; Alınca, Uzgur, Çukurköy, 
Akköy, Sayca ve Gedikli köyleri-
nin büyük bir kısmı, Yukarı Alınlı, 
Kemaliye ve Ezeltere köylerinin  
toprağının, anısının, emeğinin 
bulunduğunu ifade eden CHP’li 
Tığlı, “Havzadaki köylerin nüfusu 
2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus 

Kayıt Sistemi verilerine göre 7 
bin 600 civarındadır. Daha önce 
bünyesinde Çaldağ ve İnişdi-
bi’nde 2013 yılına kadar belde 
belediyesi bulunduran Batlama 
Vadisinin Giresun merkeze olan 
uzaklığı da dikkate alındığında 
bu güzel bölgemizin ilçe olma-
ması için hiçbir neden yoktur” 
açıklamasını yaptı. 

Giresun’un 16’ıncı İlçesi 
Batlama’dır

CHP Milletvekili Necati Tığlı; 
Batlama Vadisi’nin ilçe olması 
için TBMM Başkanlığına verdiği 
kanun teklifinde Batlama İlçe 
sınırlarının 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’na göre belirlenmesi ge-
rektiğini, yayla, çayır, mera, koru, 
kaynak ve mesirelik gibi yerler-
den geleneksel yararlanma hak-
larının devam etmesi gerektiğini, 
imar ve kroki planlarının adaletli 
bir şekilde hazırlanmasının şart 
olduğunun altını  çizerken,  bele-
diyecilik geçmişi ve kültürü olan 
Batlama’nın tüm potansiyeli dik-
kate alınarak, Giresun’un 16’ncı 
ilçesi olarak kurulması gerektiğini 
söyledi. 

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 
ve Giresun Milletvekili Necati Tığ-
lı’nın TBMM Başkanlığına verdiği 

kanun teklifi, madde gerekçeleri 
şu şekilde: 

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Giresun merkezde 

bulunan Batlama Vadisi daha 
önce bünyesinde 2 belde bele-
diyesi bulundurması, 5.000’den 
fazla mevcut nüfusu, kurum ve 
kuruluşları ile tam bir ilçe hüvi-
yetinde olması, sınırları içinde 
yaklaşık 30 köyün yer aldığı bir 
merkez konumunda olması, eko-
nomik, sosyal ve kültürel açıdan 
ilçe olmasında büyük yararlar 
vardır. Bu kanun teklifinde Batla-
ma Vadisinin ilçe olması öngö-
rülmekte, bu ilçeye bağlanacak 
köy ve kasabalarla (ek 1) ilgili 
düzenleme 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’na göre belirlenecektir.

MADDE 2- Merkezi İdare 
tarafından ilçe kuruluşu ile ilgili 
olarak oluşturulacak teşkilata ait 
kadroları ihdas etmeye Cumhur-
başkanlığı Kabinesi yetkilendiril-
mektedir.

GEÇİCİ MADDE 1- İdare Ku-
rulu oluşuncaya kadar geçecek 
süre içinde yetkili olacak idare 
kurulları belirtilmektedir. 

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.
MADDE 4- Yürütme maddesidir.
GİRESUN İLİNDE
BİR İLÇE KURULMASINA 

İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- Batlama Vadisi sı-

nırları içinde ekli (1) sayılı listede 
adları yazılı kasaba, mahalle ve 
köyleri kapsamak üzere Giresun 
ilinde Batlama adı altında yeni 
bir ilçe kurulmuş ve Giresun iline 
bağlanmıştır.

MADDE 2- Bu Kanunla birlikte 
kurulan Batlama İlçesi’nde, Mer-
kezi İdare tarafından oluşturula-
cak teşkilata ait kadroları ihdas 
etmeye Adalet, Aile ve Sosyal 
Hizmetler, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji 
ve Tabi Kaynaklar, Gençlik ve 
Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, 
Kültür ve Turizm Milli Eğitim, Milli 
Savunma, Sağlık, Sanayi ve Tek-
noloji, Tarım ve Orman, Ticaret 
ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Ka-
nunla kurulan ilçede, İlçe İdare 
Kurulu oluşturuluncaya kadar 
bu yerlerdeki adli, idari ve diğer 
işlemler eskiden bağlı olduğu il 
ve ilçenin idare kurulu tarafından 
yürütülür.

MADDE 3- Bu kanun, yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu kanun, hüküm-
lerini Cumhurbaşkanı yürütür.



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

Giresun'da;köyde üretilen süt ve 
yoğurtları bir telefonla evinize 

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

Ergün Cici: 0541 457 26 90     Hüseyin Ünlü:0543 599 09 28

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

***
Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..
Her ağaçtan kaşık olmaz… 
Her ağaçtan kürek tahtası olmaz… 
Her ağaçtan mezar tahtası bile olmaz!
***
Her ağacın kullanıldığı özel yerler vardır.
Kavak ağacından kapı pencere olmaz ama sanki kibrit ve meyve 

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

Patiskadan veya basmadan,  güzel elbise terzi çok mahir de olsa
dikilmez.

Nasıl ki ağaçlar farklı özelliklerde yaratılmış ise insanlar da farklı 
kabiliyetlerde yaratılmıştır.

Nasıl ki her ağaç her yerde kullanılamaz ise daher insan  her yerde 
değerlendirilemez!..

***
Her insanın meziyetleri farklıdır. 
Her insanın başarılı olduğu mutlaka bir saha vardır. 

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

Fakat her insanı her sahada değerlendiremezsiniz.
Her insanı üstün meziyetinin olduğu sahalarda değerlendirmek 

gerekir.

***
Yöneticilik farklı bir meziyettir. 
Bir kişi iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli olabilir… 
Lakin iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli; iyi bir yönetici olacak demek 

değildir!..

Yöneticilik (idarecilik) ehliyet ve kabiliyeti olmayan bir ilim ehlinden 
yönetici olmaz, olsa da arzu edilen başarı elde edilemez.

***
Kurumlara atanacak idarecilerde her kurumun özelliğine göre –ehliyet 

ve liyakatle alakalı- eğitim diploması, tecrübe süresi v.s. gibi önceden 
belirlenen kriterler aranır… Önce kriter belirlenir, sonra kriterlere uygun 
eleman aranır.

Lakin ne hazindir ki, siyasî partilerin il-ilçe başkanları seçilirken 
hiçbir kriter aranmaz!..

Pardon,  tek bir kriter aranır:
İl Başkanı ilin siyasî abisinin için; parti genel başkanın da değil, o 

adamı olmak!.. 
İlçe Başkanları ilçenin abisi milletvekilinin adamı olmak! için; o 
***
Hadi muhalefet patilerini bir tarafa bırakalım, ya iktidar partisine ne 

demeli!..
İktidar partisinin il başkanı kendini sadece parti teşkilatlarının 

başkanı değil o ildeki (vali dahil) bütün bürokratların başkanı kabul 
eder!.. 

Tabii ki her sahada olduğu gibi burada da ilim irfan sahibi, edep adap 
ve dahi haddini bilen il başkanlarını tenzih ediyoruz.

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

gelen sistem bu… 
Yalnız bu iktidar dönemine mahsus değil, geçmiş iktidar dönemlerinde 

de uygulanan bir realite!
İlçelerde de ilçe başkanları kendilerine il başkanlarının rolünü 

biçiyorlar.
***
Lütfen yanlışta ısrar edilmemeli!..
İl-ilçe başkalarında  bu asgari kriterler önceden belirlenmeli,

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

İl-ilçe başkalarının seçiminde  siyasî vesayete son verilmeli…
Abinin adamı değil, genel başkanın adamı olabilecek hiç değilse  

adaylar aranmalı!..

Başkanlığı şahsî çıkar ve menfaat aracı görmek isteyenler, 
makam ve mevki elde etmek, belediye başkanlığı ve milletvekilliğine 
basamak olarak kullanmak isteyenler; il/ilçe başkanlıklarından uzak 
tutulmalı.

***
“Bir kunduracının elinde kuyumcunun aleti, kuma ekilmiş dane 

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
03 Kasım 2020 Salı / 17 Rebiulevvel 1442

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

Tiyatrosu tarafından Vahit Sütlaş 
Sahnesi'nde her hafta Çarşamba ve 
Cuma günleri saat 20.00'da 
Ebegümeci adlı müzikli komedi 
oyunu ve her Pazar saat 12.00'da 
'Kitap Su ile Tablet Can' adlı çocuk 
oyunu sergileniyor.

Giresun Belediyesi yetkilileri, 
tedbiri elden bırakmama hususunda 
kararlı olduklarını vurgulayarak: 
“Salgın tedbirleri konusunda ilk 
günkü hassasiyeti ve özeni 
göstermeye devam ediyoruz. 
Hemşehrilerimizin ve konuklarımızın 
sağlığını tehlikeye atacak hiçbir 
girişime ve dikkatsizliğe izin 
vermemiz mümkün değildir.” dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

(1'den devam)
Yılmaz şöyle konuştu: “  Diğer 

yandan ,bugün 310 Milyon resmi 
ilan edilen toplam borcu ile batağa 
gömüldüğü kabul edilen İl Özel 
İdaremizle ilgili sadece 2 görevden 
alma işlemi gerçekleştirilerek adete 
bu işin siyasi  ve iktidar boyutu  
kamue edilmekte, yapılan yasa dışı 
iş ve işlemlerde , tek başına önce 
Genel Sekreter, sonra da  Genel  
Sekreter Yardımcısı  sorumluymuş 
gibi bir algı yaratılmak 
istenmektedir.

 Bizim 6 yıldır İl Genel Meclisinde 
CHP Grubu olarak yaptığımız tespit  
ve eleştiriler sonucunda  red oyu Giresun’dan İzmir’e yardım eli

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

da, Giresun'dan depremzedeler için 
gönderilecek insani yardım malze-
melerinin, Valilik Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı koordinas-
yonunda toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün 
talimatıyla belirtilen standartlara 
uygun şekilde il ve ilçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıarı 
aracılığıyla toplanan gıda ve 

verdiğimiz konular , bugün eski 
Genel Sekreter Hüseyin TAŞKIN'ın  
görevden alınma gerekçeleri  olarak 
sıralanmıştır. Diğer anlamda  ,bizim 
uyarılarımız, yapmayın dediğimiz 
işler sadece bir  günah keçisine 
yüklenmiştir. Ne bu kararlara evet 
oyu veren İl Genel Meclisi üyeleri, 
ne Encümen üyeleri ,ne de Vali'ler. 
Hepsi  pir-i pak. Hepsi tertemiz  
gösteriliyor.

Sonuç olarak, muhalefet olarak 
yaptığımız eleştiriler  doğrulandı  
diye sevinelim mi? Yoksa , yasa ve  
yönetmelik  tanımadan savurgan ve 
hoyrat işlerin yapılmasını isteyen    
Adalet ve Kalkınma Partili 

siyasetçilerin isteklerini emir kabul 
eden ,İl Genel Meclisi   Başkanları  
ve üyeleri, Encümen üyeleri, Valiler 
ve  Genel Sekreter  yüzünden batan  
İl Özel  İdaresine üzülelim mi? 
Şaşkınız.   

  Özetle , bu işten anladığımız 
,Sel de yitirdiğimiz 14 canın hesabı 
kimseden sorulmuş değil. Sadece 
mevcut AKP milletvekillerinin 
istemediklerinin  yeri değişiyor. 
Böylelikle Özel İdarenin içine 
düştüğü bu  çamurun ,bu balçığın 
birinci sorumlusu iktidar ve onun 
temsilcileri temizlenmeye çalışılıyor. 

Böyle hedef saptıramazsınız. Tekrar 
ediyorum. Genel Sekreteri  
görevden alma gerekçeleri  5302 
sayılı yasaya aykırı işler, bundan 
önceki meclisten, bazıları da bu 
dönem meclisinden geçti. Yine bu 
konular Encümende karara  
bağlandı. CHP Grubu olarak biz bu 
konulara  mecliste red oyu verdik. 
Çoğunluk olan AKP'li meclis üyeleri  
kabul oyu verdiniz. Dönemin  Valileri 
de bu kararları onayladılar. Dün Özel 
İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu işten 
böyle sıyrılamaz. “

kullanılmamış battaniyeden oluşan 
yardımların, dün gece İzmir 
Valiliğine ulaştırılmak üzere yola 
çıktığı kaydedildi.

Öte yandan Vali Ünlü, sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, Giresun'da İzmir'e gönül 
köprüsü çerçevesinde yardımların 
yola çıktığını belirterek, "Bizler 
gücümüzü zor günlerde 
kenetlenerek kazanan bir milletiz." 
ifadesini kullandı.

Şehit Posta Memuru Seyfettin 
Dokumacı için PTT Çalışanları 
Dayanışma Derneği tarafından 
Afrika'nın Çad bölgesinde su 
kuyusu açtırıldı.

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

PTT Genel Müdürlüğü Eğitim 
Dairesi Başkanı ( PTT Giresun Eski 
Başmüdürü ) Sefa Kukul 
önderliğinde PTT-Der'in 
organizasyonu ile Afrika Çad 
n'djamena bölgesinde Alucralı Şehit 
Postacı Seyfeddin Dokumacı adına 

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

Kukul beyin projesini hayata 
geçirdik. Rabbim Seyfettin 
kardeşimizin şehadetini kabul etsin. 
Bizlere destek veren başta 
şehidimizin ailesi olmak üzere tüm 
güzel insanlardan Allah razı olsun. 
Ptt-Der Ptt çalışanının vefa 
yüzüdür." dedi.

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Recep Şahan
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Mustafa Kıran

Yalçın Esen
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Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Üç-dört gün önce kış güne-

şinden yararlanalım dedik.. 
Dört öğretmen arkadaş 

sözleştik; 
Ve Aksu deresinin denizle 

buluştuğu Tor Burnu bahçe-
sinde bir süre sohbet ettik... 

Aksu deresinin dağlardan 
getirdiği rüzgarla; 

Arkamızı verdiğimiz 
denizin; Sibirya Bozkırların-
dan getirdiği sert rüzgarların 
bileşimiyle meydana gelen 
elektriklenme beni çok etkile-
miş olacak ki; 

Akşam eve gelir-gelmez 
beni yatağa yatırdı... 

Sabaha kadarda uyutma-
dı.. 

Bir gün sonra bu işin şaka-
sı olmaz dedik; 

“Biz grip diyoruz ama grip 
olmayıp COVİT’de olabiliriz” 
tedirginliğiyle Devlet Hastane-
sinin Acil Servisine gittik.. 

Acil servisinin doktoru; 
Samimi ve güler-yüzlü 

davranışlarıyla şikayetlerimizi 
sorunca bizde şikayetlerimizi 
dile getirdik.. 

Sevgili doktorumuz sabırla 
dinledi; 

Ön tedavi olarak da birkaç 
ilaç yazdıktan sonra “yarın 
saat 09.00’da birde ‘CO-
VİT-19 Testi yaptırırsanız iyi 

olur” dedi.. 
Bugün -denilen saatte- 

Devlet Hastanesinde CO-
VİT-19 yapılan yere gittim... 

Sıraya girdim.. 
Önümde 7-8 kişi filan var... 
Derken yanıma bir genç 

yaklaşıp; 
“Hayırdır hocam” deyince 

(önce tanımadım) 
Sonra maskesini aşağı çe-

kince, karşımda duran gencin 
(yaklaşık) 12 yıl önce ‘Ada-
nın Sessiz Çığlığı Aratias’ 
oyununda oynattığım Vahit 
Demir’i görünce birdenbire 
hastalığımı unuttum...  

Çünkü -aynı şehirde yaşa-
mamıza rağmen- neredeyse 
o günden sonra birbirimizle 
görüşme şansımız olmamış-
tı.. 

Her neyse.. 
Sıramız geldi... 
Vatandaşlık numaramızı 

kayda geçen yere geçerek 
kaydımızı yaptırdık.. 

Oradan bir başka odaya 
yönlendirerek birazda bu 
odanın kapısında bekleyerek 
‘test yaptıracağımız’ küçük bir 

‘fiş’ aldık... 
Ve ‘test yaptırılacak’ oda-

nın dış penceresine vardık; 
Ağız ve burun delikleri-

mizden COVİT-19 Testimizi 
yaptırdık.. 

Sonucun telefon aygıtıma 
düşeceğini söylediler... 

Sonucu merakla bekliyo-
rum; 

Bakalım sonuç nasıl çıka-
cak? 

Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Asıl değinmek istediğim 

konuya kendi sağlık sorunla-
rımdan bir giriş yapmak iste-
dim ama biraz uzun olduğu 
gibi gereksiz yere kafanızı da 
şişirdim özür dilerim... 

Benim asıl anlatmak ve de-
ğinmek istediğim konu şuydu; 

İki-üç yıldır -tüm dünyada 
olduğu gibi- bize de nefes 
aldırmayan PANDEMİ-CO-
VİT-19 (adı her neyse..)

Şimdi buna bir ‘ışık hızıy-
la yayılan’ diye tabir edilen 
OMİCRON derilen yeni bir 
virüsle uğraşıp duruyor bütün 
dünya... 

Uğraşanlar ‘uğraşıyor’ 
uğraşmasına da; 

Dünyanın diğer ülkelerinde 
olduğu gibi bizim ülkemizde 
de ‘AŞI KARŞITI’ olanlar ol-
duğu gibi, böyle bir tehlikenin 
olmadığına inanan kesimde 
var... 

Bizim için işin en düşündü-
rücü yanıysa şurası; 

Her türlü olanaklarla biz-
den daha ileri ve zengin olan 
ülkeler bu işi ciddiye alıp, 
cezai işlemler başta olmak 
üzere bir sürü önlem alıyor-
lar... 

Örneğin; 
2 aşısını yaptırmayanları 

kamusal alanlara sokmuyor-
lar... 

Futbol maçı izlemeye mi 
gitmek istiyorlar; aşısı ol-
madığı için maçtı tribünden 
izlemesine izin vermiyorlar... 

Devlet dairesinde işi varsa; 
içeri sokmuyorlar... 

Bir restoran da yemek ‘ye-
mek’ istese; içeri almıyorlar 
vesaire, vesaire...

Kısacası; toplumu bir araya 
getiren bütün etkinliklerden 

mahrum ediyorlar ‘COVİT’ 
aşılarını yaptırmayanları... 

Ama bildiğim kadarıyla; 
Bizim ülkemiz -her ne-

dense- bu gibi disiplinlerden 
bir-hayli uzak... 

Kimimiz; 
Hem kendi sağlığımız 

olduğu kadar toplumunda 
sağlığına saygı duyduğumuz 
için düşünülen ve uyulması 
gereken bütün kurallara uy-
mak için çaba gösteriyoruz... 

Kimilerimiz ise; 
Çoğunluğun tehlike say-

dığı bu ‘salgınla’ adeta dalga 
geçtiği gibi kurallara uyanlara 
saygı bile duymuyorlar... 

Eeee? 
Durum böyle olunca bu 

durum nasıl düzelecek? 
Yani bu işin cezasını; 
Kurallara uymayanlar değil 

de, uyanlar mı çekecek? 
Hı, ne diyorsunuz? 
Sizce de bu işin üzerinde 

düşünmeye değmez mi? 
Buyurun; 
Birlikte düşünelim o za-

man.. 
Söz sizin...

MEVSİMLİK GRİPE YAKALANDIK 
COVİT-19 TESTİNİDE YAPTIRDIK

Başarının sürdürü-
lebilmesi üretim alt 
yapısına önem veril-

mesine bağlıdır.
Dünya fındık üretim ve 

ticaretinin büyük kısmını elinde 
bulunduran Türkiye’nin, bu 
üründen geçen yıl gerçekleştir-
diği 344 bin 370 tonluk iç fındık 
ihracatının Cumhuriyet tarihinin 
rekoru olduğu bildirildi.

Karadeniz Fındık ve Mamul-
leri İhracatçı Birliği (KFMİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Edip 
Sevinç, yaklaşık 689 bin ton 
kabukluya tekabül eden iç fın-
dık ihracatının rehavete kapıl-
madan doğru analiz edilerek, 
sürdürülebilir hale getirilmesi 
gerektiğini söyledi.

Edip Sevinç konu ile ilgili 
yaptığı yazılı açıklamada, 
nadide bir ürün olan Türk Fın-
dığının tüketiminin artırılma-
ması halinde ilgili tüm kesimler 
büyük sıkıntılarla karşılaşabi-
leceğini vurgulayarak şunları 
söyledi:

“Başta ihracat olmak üzere 
genel fındık tüketiminde artış 
sağlanmasına büyük önem 
veriyoruz. 2021 ihracatının 
rekor seviyede gerçekleşmesi 
aslında memnuniyet veren 
beklediğimiz bir sonuçtu.  Dış 
ve iç tüketimde tonaj artışı 
sağlanması gelecek açısından 
sektörün ve üreticilerimizin 
garantisidir.”

Bilgilendirmedeki 
doğruluk

Yüksek tonajdaki ihracatın 
ancak üretim, yani rekolte ar-
tışı ile sağlanabileceği gerçe-
ğini hiç unutmadan Temmuz/
Ağustos aylarında yaşanan 
2021 ürünü rekoltesi konusun-

daki tartışmaları da hatırlatan 
Sevinç, “Her kesimin kendi 
konumunu ve tahmin yapabil-
me kabiliyetini tekrar gözden 
geçirmesi çok büyük önem 
arz ediyor.  Fındık İhracatçı 
Birlikleri olarak, sektörü ve 
devleti bilgilendirme görevini 
yerine getirirken şartlar ne 
olursa olsun asla hatalı bilgi 
vermediğimiz bir kez daha 
tescil edilmiştir” dedi.

Piyasaya fındık 
arzı kesintiye 
uğramamalıdır

2021’deki yüksek rekolte 
ile ihracat rekoruna ulaşıldığı-
nı, 2022 yılında da bu artışın 
devam etmesini beklediklerini 
vurgulayan KFMİB Başkanı 

Sevinç açıklamasını şöyle 
sürdürdü: “2022 rekoltesi ile 
yeni rekorlar kırmaktan şüphe 
duymuyoruz. Bu yıl ürünü 
için henüz çok erken olmakla 
beraber hava şartları şimdiden 
mükemmel geçiyor. Bu yeni 
bir rekorun habercisi olacaktır. 
Özellikle elinde stok bulundu-
ran başta TMO olmak üzere 
tüm kesimleri, piyasaya fındık 
arzının kesintiye uğratılması-
nın bütün paydaşların aleyhine 
olacağı konusunda dikkatli 
olmaya çağırıyoruz.”

Üreticiye 
güvenimiz tamdır

Elde edilen bu başarıların 
sürdürülebilmesinin öncelikle 
ve özellikle üretim alt yapısı-

na bağlı olduğunu tekrarla-
yan Edip Sevinç; “Üretim alt 
yapısını gerçekleştiren fındık 
üreticilerimizin şimdiden yeni 
ürün için bahçelerinde gerekli 
bakım, ayıklama ve kış güb-
relemesi gibi konularda etkin 
çalışmalar yapmaları gereki-
yor. Son yıllardaki gelişmelere 
bakıldığında, üreticilerimizin 
bu bilinç ile hareket edecekle-
rine olan güvenimiz tamdır. Bu 
noktada başta Tarım ve Orman 
Bakanlığımız olmak üzere 
ilgili tüm kesim ve kurumların 
da gerekli ikaz ve teşviklerde 
bulunması, sektörümüzün ve 
ülkemizin menfaatine olacağı 
tartışma götürmeyecek bir ger-
çektir” şeklinde açıklamasını 
tamamladı. 

Piyasaya arz kesintiye 
uğramamalıdırKFMİB Başkanı Sevinç; “344 

bin tonluk iç fındık ihracatı Cum-
huriyet tarihinin rekorudur.”

Giresun’da İtfaiye 
ekipleri 2021 yılını 

yoğun geçirdi.
İtfaiye teşkilatı tarafın-

dan yıl içerisinde toplam 
312 yangına müdahale 
edilirken diğer çalışmalar 
ise rakamlara şu şekilde 
yansıdı:

Vatandaşa yardım, 
kurtarma: 392, hayvan 
kurtarma: 466, eğitim, 
tatbikat, denetleme: 147, 
iş yeri raporu: 381, içme 
suyu desteği: 8882 ton, 
su çekme: 268, kargo 
araçla çalışma: 832. 

Diğer yandan, Giresun 
Belediyesi İtfaiye Teşki-
latı her geçen gün araç 
filosunu güçlendirmeye 

ve personelini günümüz 
koşullarına uygun olarak 
eğitmeye devam ediyor. 
24 saat çalışma prensi-
biyle bir yandan gelen 
yangın ihbarlarına anında 
müdahale ederken, diğer 
yandan da vatandaşla-
rın yangınlara yönelik 
bilinçlendirilmesi amacıyla 
eğitim çalışmaları gerçek-
leştiriyor. 

Yalnızca halkın can ve 
mal güvenliği için değil 
kedi, köpek ve kuşlar 
başta olmak üzere birçok 
canlının kurtarma ope-
rasyonunu da başarıyla 
gerçekleştiren itfaiyeciler, 
vatandaşlardan bu konu-
da da takdir topluyor.

İtfaiye 2021 yılını 
hareketli geçirdi

Ticaret borsalarında 
Ağustos-Kasım 

2021 döneminde 259 bin 
ton fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret 
Borsasından yapılan 
yazılı açıklamada, fındık 
üretilen bölgelerdeki 
21 ticaret borsasında, 
söz konusu dönemde 
gerçekleştirilen fındık 
satış işlemlerine ilişkin 

bilgi verildi.
Buna göre, ağustos-ka-

sım döneminde borsa-
larda toplam 259 bin ton 
fındık satıldı.

En fazla işlem 55 bin 
512 tonla Sakarya’da ger-
çekleştirildi. Bu kenti 54 
bin 548 tonla Ordu, 37 bin 
190 tonla Giresun ve 34 
bin 279 tonla Düzce/Bolu 
izledi.      GİRESUN (AA)

Ticaret borsalarında 259 
bin ton fındık işlem gördü



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

Giresun'da;köyde üretilen süt ve 
yoğurtları bir telefonla evinize 

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

Ergün Cici: 0541 457 26 90     Hüseyin Ünlü:0543 599 09 28

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

***
Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..
Her ağaçtan kaşık olmaz… 
Her ağaçtan kürek tahtası olmaz… 
Her ağaçtan mezar tahtası bile olmaz!
***
Her ağacın kullanıldığı özel yerler vardır.
Kavak ağacından kapı pencere olmaz ama sanki kibrit ve meyve 

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

Patiskadan veya basmadan,  güzel elbise terzi çok mahir de olsa
dikilmez.

Nasıl ki ağaçlar farklı özelliklerde yaratılmış ise insanlar da farklı 
kabiliyetlerde yaratılmıştır.

Nasıl ki her ağaç her yerde kullanılamaz ise daher insan  her yerde 
değerlendirilemez!..

***
Her insanın meziyetleri farklıdır. 
Her insanın başarılı olduğu mutlaka bir saha vardır. 

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

Fakat her insanı her sahada değerlendiremezsiniz.
Her insanı üstün meziyetinin olduğu sahalarda değerlendirmek 

gerekir.

***
Yöneticilik farklı bir meziyettir. 
Bir kişi iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli olabilir… 
Lakin iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli; iyi bir yönetici olacak demek 

değildir!..

Yöneticilik (idarecilik) ehliyet ve kabiliyeti olmayan bir ilim ehlinden 
yönetici olmaz, olsa da arzu edilen başarı elde edilemez.

***
Kurumlara atanacak idarecilerde her kurumun özelliğine göre –ehliyet 

ve liyakatle alakalı- eğitim diploması, tecrübe süresi v.s. gibi önceden 
belirlenen kriterler aranır… Önce kriter belirlenir, sonra kriterlere uygun 
eleman aranır.

Lakin ne hazindir ki, siyasî partilerin il-ilçe başkanları seçilirken 
hiçbir kriter aranmaz!..

Pardon,  tek bir kriter aranır:
İl Başkanı ilin siyasî abisinin için; parti genel başkanın da değil, o 

adamı olmak!.. 
İlçe Başkanları ilçenin abisi milletvekilinin adamı olmak! için; o 
***
Hadi muhalefet patilerini bir tarafa bırakalım, ya iktidar partisine ne 

demeli!..
İktidar partisinin il başkanı kendini sadece parti teşkilatlarının 

başkanı değil o ildeki (vali dahil) bütün bürokratların başkanı kabul 
eder!.. 

Tabii ki her sahada olduğu gibi burada da ilim irfan sahibi, edep adap 
ve dahi haddini bilen il başkanlarını tenzih ediyoruz.

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

gelen sistem bu… 
Yalnız bu iktidar dönemine mahsus değil, geçmiş iktidar dönemlerinde 

de uygulanan bir realite!
İlçelerde de ilçe başkanları kendilerine il başkanlarının rolünü 

biçiyorlar.
***
Lütfen yanlışta ısrar edilmemeli!..
İl-ilçe başkalarında  bu asgari kriterler önceden belirlenmeli,

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

İl-ilçe başkalarının seçiminde  siyasî vesayete son verilmeli…
Abinin adamı değil, genel başkanın adamı olabilecek hiç değilse  

adaylar aranmalı!..

Başkanlığı şahsî çıkar ve menfaat aracı görmek isteyenler, 
makam ve mevki elde etmek, belediye başkanlığı ve milletvekilliğine 
basamak olarak kullanmak isteyenler; il/ilçe başkanlıklarından uzak 
tutulmalı.

***
“Bir kunduracının elinde kuyumcunun aleti, kuma ekilmiş dane 

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
03 Kasım 2020 Salı / 17 Rebiulevvel 1442

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

Tiyatrosu tarafından Vahit Sütlaş 
Sahnesi'nde her hafta Çarşamba ve 
Cuma günleri saat 20.00'da 
Ebegümeci adlı müzikli komedi 
oyunu ve her Pazar saat 12.00'da 
'Kitap Su ile Tablet Can' adlı çocuk 
oyunu sergileniyor.

Giresun Belediyesi yetkilileri, 
tedbiri elden bırakmama hususunda 
kararlı olduklarını vurgulayarak: 
“Salgın tedbirleri konusunda ilk 
günkü hassasiyeti ve özeni 
göstermeye devam ediyoruz. 
Hemşehrilerimizin ve konuklarımızın 
sağlığını tehlikeye atacak hiçbir 
girişime ve dikkatsizliğe izin 
vermemiz mümkün değildir.” dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

(1'den devam)
Yılmaz şöyle konuştu: “  Diğer 

yandan ,bugün 310 Milyon resmi 
ilan edilen toplam borcu ile batağa 
gömüldüğü kabul edilen İl Özel 
İdaremizle ilgili sadece 2 görevden 
alma işlemi gerçekleştirilerek adete 
bu işin siyasi  ve iktidar boyutu  
kamue edilmekte, yapılan yasa dışı 
iş ve işlemlerde , tek başına önce 
Genel Sekreter, sonra da  Genel  
Sekreter Yardımcısı  sorumluymuş 
gibi bir algı yaratılmak 
istenmektedir.

 Bizim 6 yıldır İl Genel Meclisinde 
CHP Grubu olarak yaptığımız tespit  
ve eleştiriler sonucunda  red oyu Giresun’dan İzmir’e yardım eli

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

da, Giresun'dan depremzedeler için 
gönderilecek insani yardım malze-
melerinin, Valilik Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı koordinas-
yonunda toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün 
talimatıyla belirtilen standartlara 
uygun şekilde il ve ilçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıarı 
aracılığıyla toplanan gıda ve 

verdiğimiz konular , bugün eski 
Genel Sekreter Hüseyin TAŞKIN'ın  
görevden alınma gerekçeleri  olarak 
sıralanmıştır. Diğer anlamda  ,bizim 
uyarılarımız, yapmayın dediğimiz 
işler sadece bir  günah keçisine 
yüklenmiştir. Ne bu kararlara evet 
oyu veren İl Genel Meclisi üyeleri, 
ne Encümen üyeleri ,ne de Vali'ler. 
Hepsi  pir-i pak. Hepsi tertemiz  
gösteriliyor.

Sonuç olarak, muhalefet olarak 
yaptığımız eleştiriler  doğrulandı  
diye sevinelim mi? Yoksa , yasa ve  
yönetmelik  tanımadan savurgan ve 
hoyrat işlerin yapılmasını isteyen    
Adalet ve Kalkınma Partili 

siyasetçilerin isteklerini emir kabul 
eden ,İl Genel Meclisi   Başkanları  
ve üyeleri, Encümen üyeleri, Valiler 
ve  Genel Sekreter  yüzünden batan  
İl Özel  İdaresine üzülelim mi? 
Şaşkınız.   

  Özetle , bu işten anladığımız 
,Sel de yitirdiğimiz 14 canın hesabı 
kimseden sorulmuş değil. Sadece 
mevcut AKP milletvekillerinin 
istemediklerinin  yeri değişiyor. 
Böylelikle Özel İdarenin içine 
düştüğü bu  çamurun ,bu balçığın 
birinci sorumlusu iktidar ve onun 
temsilcileri temizlenmeye çalışılıyor. 

Böyle hedef saptıramazsınız. Tekrar 
ediyorum. Genel Sekreteri  
görevden alma gerekçeleri  5302 
sayılı yasaya aykırı işler, bundan 
önceki meclisten, bazıları da bu 
dönem meclisinden geçti. Yine bu 
konular Encümende karara  
bağlandı. CHP Grubu olarak biz bu 
konulara  mecliste red oyu verdik. 
Çoğunluk olan AKP'li meclis üyeleri  
kabul oyu verdiniz. Dönemin  Valileri 
de bu kararları onayladılar. Dün Özel 
İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu işten 
böyle sıyrılamaz. “

kullanılmamış battaniyeden oluşan 
yardımların, dün gece İzmir 
Valiliğine ulaştırılmak üzere yola 
çıktığı kaydedildi.

Öte yandan Vali Ünlü, sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, Giresun'da İzmir'e gönül 
köprüsü çerçevesinde yardımların 
yola çıktığını belirterek, "Bizler 
gücümüzü zor günlerde 
kenetlenerek kazanan bir milletiz." 
ifadesini kullandı.

Şehit Posta Memuru Seyfettin 
Dokumacı için PTT Çalışanları 
Dayanışma Derneği tarafından 
Afrika'nın Çad bölgesinde su 
kuyusu açtırıldı.

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

PTT Genel Müdürlüğü Eğitim 
Dairesi Başkanı ( PTT Giresun Eski 
Başmüdürü ) Sefa Kukul 
önderliğinde PTT-Der'in 
organizasyonu ile Afrika Çad 
n'djamena bölgesinde Alucralı Şehit 
Postacı Seyfeddin Dokumacı adına 

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

Kukul beyin projesini hayata 
geçirdik. Rabbim Seyfettin 
kardeşimizin şehadetini kabul etsin. 
Bizlere destek veren başta 
şehidimizin ailesi olmak üzere tüm 
güzel insanlardan Allah razı olsun. 
Ptt-Der Ptt çalışanının vefa 
yüzüdür." dedi.

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Üç-dört gün önce kış güne-

şinden yararlanalım dedik.. 
Dört öğretmen arkadaş 

sözleştik; 
Ve Aksu deresinin denizle 

buluştuğu Tor Burnu bahçe-
sinde bir süre sohbet ettik... 

Aksu deresinin dağlardan 
getirdiği rüzgarla; 

Arkamızı verdiğimiz 
denizin; Sibirya Bozkırların-
dan getirdiği sert rüzgarların 
bileşimiyle meydana gelen 
elektriklenme beni çok etkile-
miş olacak ki; 

Akşam eve gelir-gelmez 
beni yatağa yatırdı... 

Sabaha kadarda uyutma-
dı.. 

Bir gün sonra bu işin şaka-
sı olmaz dedik; 

“Biz grip diyoruz ama grip 
olmayıp COVİT’de olabiliriz” 
tedirginliğiyle Devlet Hastane-
sinin Acil Servisine gittik.. 

Acil servisinin doktoru; 
Samimi ve güler-yüzlü 

davranışlarıyla şikayetlerimizi 
sorunca bizde şikayetlerimizi 
dile getirdik.. 

Sevgili doktorumuz sabırla 
dinledi; 

Ön tedavi olarak da birkaç 
ilaç yazdıktan sonra “yarın 
saat 09.00’da birde ‘CO-
VİT-19 Testi yaptırırsanız iyi 

olur” dedi.. 
Bugün -denilen saatte- 

Devlet Hastanesinde CO-
VİT-19 yapılan yere gittim... 

Sıraya girdim.. 
Önümde 7-8 kişi filan var... 
Derken yanıma bir genç 

yaklaşıp; 
“Hayırdır hocam” deyince 

(önce tanımadım) 
Sonra maskesini aşağı çe-

kince, karşımda duran gencin 
(yaklaşık) 12 yıl önce ‘Ada-
nın Sessiz Çığlığı Aratias’ 
oyununda oynattığım Vahit 
Demir’i görünce birdenbire 
hastalığımı unuttum...  

Çünkü -aynı şehirde yaşa-
mamıza rağmen- neredeyse 
o günden sonra birbirimizle 
görüşme şansımız olmamış-
tı.. 

Her neyse.. 
Sıramız geldi... 
Vatandaşlık numaramızı 

kayda geçen yere geçerek 
kaydımızı yaptırdık.. 

Oradan bir başka odaya 
yönlendirerek birazda bu 
odanın kapısında bekleyerek 
‘test yaptıracağımız’ küçük bir 

‘fiş’ aldık... 
Ve ‘test yaptırılacak’ oda-

nın dış penceresine vardık; 
Ağız ve burun delikleri-

mizden COVİT-19 Testimizi 
yaptırdık.. 

Sonucun telefon aygıtıma 
düşeceğini söylediler... 

Sonucu merakla bekliyo-
rum; 

Bakalım sonuç nasıl çıka-
cak? 

Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Asıl değinmek istediğim 

konuya kendi sağlık sorunla-
rımdan bir giriş yapmak iste-
dim ama biraz uzun olduğu 
gibi gereksiz yere kafanızı da 
şişirdim özür dilerim... 

Benim asıl anlatmak ve de-
ğinmek istediğim konu şuydu; 

İki-üç yıldır -tüm dünyada 
olduğu gibi- bize de nefes 
aldırmayan PANDEMİ-CO-
VİT-19 (adı her neyse..)

Şimdi buna bir ‘ışık hızıy-
la yayılan’ diye tabir edilen 
OMİCRON derilen yeni bir 
virüsle uğraşıp duruyor bütün 
dünya... 

Uğraşanlar ‘uğraşıyor’ 
uğraşmasına da; 

Dünyanın diğer ülkelerinde 
olduğu gibi bizim ülkemizde 
de ‘AŞI KARŞITI’ olanlar ol-
duğu gibi, böyle bir tehlikenin 
olmadığına inanan kesimde 
var... 

Bizim için işin en düşündü-
rücü yanıysa şurası; 

Her türlü olanaklarla biz-
den daha ileri ve zengin olan 
ülkeler bu işi ciddiye alıp, 
cezai işlemler başta olmak 
üzere bir sürü önlem alıyor-
lar... 

Örneğin; 
2 aşısını yaptırmayanları 

kamusal alanlara sokmuyor-
lar... 

Futbol maçı izlemeye mi 
gitmek istiyorlar; aşısı ol-
madığı için maçtı tribünden 
izlemesine izin vermiyorlar... 

Devlet dairesinde işi varsa; 
içeri sokmuyorlar... 

Bir restoran da yemek ‘ye-
mek’ istese; içeri almıyorlar 
vesaire, vesaire...

Kısacası; toplumu bir araya 
getiren bütün etkinliklerden 

mahrum ediyorlar ‘COVİT’ 
aşılarını yaptırmayanları... 

Ama bildiğim kadarıyla; 
Bizim ülkemiz -her ne-

dense- bu gibi disiplinlerden 
bir-hayli uzak... 

Kimimiz; 
Hem kendi sağlığımız 

olduğu kadar toplumunda 
sağlığına saygı duyduğumuz 
için düşünülen ve uyulması 
gereken bütün kurallara uy-
mak için çaba gösteriyoruz... 

Kimilerimiz ise; 
Çoğunluğun tehlike say-

dığı bu ‘salgınla’ adeta dalga 
geçtiği gibi kurallara uyanlara 
saygı bile duymuyorlar... 

Eeee? 
Durum böyle olunca bu 

durum nasıl düzelecek? 
Yani bu işin cezasını; 
Kurallara uymayanlar değil 

de, uyanlar mı çekecek? 
Hı, ne diyorsunuz? 
Sizce de bu işin üzerinde 

düşünmeye değmez mi? 
Buyurun; 
Birlikte düşünelim o za-

man.. 
Söz sizin...

MEVSİMLİK GRİPE YAKALANDIK 
COVİT-19 TESTİNİDE YAPTIRDIK

Başarının sürdürü-
lebilmesi üretim alt 
yapısına önem veril-

mesine bağlıdır.
Dünya fındık üretim ve 

ticaretinin büyük kısmını elinde 
bulunduran Türkiye’nin, bu 
üründen geçen yıl gerçekleştir-
diği 344 bin 370 tonluk iç fındık 
ihracatının Cumhuriyet tarihinin 
rekoru olduğu bildirildi.

Karadeniz Fındık ve Mamul-
leri İhracatçı Birliği (KFMİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Edip 
Sevinç, yaklaşık 689 bin ton 
kabukluya tekabül eden iç fın-
dık ihracatının rehavete kapıl-
madan doğru analiz edilerek, 
sürdürülebilir hale getirilmesi 
gerektiğini söyledi.

Edip Sevinç konu ile ilgili 
yaptığı yazılı açıklamada, 
nadide bir ürün olan Türk Fın-
dığının tüketiminin artırılma-
ması halinde ilgili tüm kesimler 
büyük sıkıntılarla karşılaşabi-
leceğini vurgulayarak şunları 
söyledi:

“Başta ihracat olmak üzere 
genel fındık tüketiminde artış 
sağlanmasına büyük önem 
veriyoruz. 2021 ihracatının 
rekor seviyede gerçekleşmesi 
aslında memnuniyet veren 
beklediğimiz bir sonuçtu.  Dış 
ve iç tüketimde tonaj artışı 
sağlanması gelecek açısından 
sektörün ve üreticilerimizin 
garantisidir.”

Bilgilendirmedeki 
doğruluk

Yüksek tonajdaki ihracatın 
ancak üretim, yani rekolte ar-
tışı ile sağlanabileceği gerçe-
ğini hiç unutmadan Temmuz/
Ağustos aylarında yaşanan 
2021 ürünü rekoltesi konusun-

daki tartışmaları da hatırlatan 
Sevinç, “Her kesimin kendi 
konumunu ve tahmin yapabil-
me kabiliyetini tekrar gözden 
geçirmesi çok büyük önem 
arz ediyor.  Fındık İhracatçı 
Birlikleri olarak, sektörü ve 
devleti bilgilendirme görevini 
yerine getirirken şartlar ne 
olursa olsun asla hatalı bilgi 
vermediğimiz bir kez daha 
tescil edilmiştir” dedi.

Piyasaya fındık 
arzı kesintiye 
uğramamalıdır

2021’deki yüksek rekolte 
ile ihracat rekoruna ulaşıldığı-
nı, 2022 yılında da bu artışın 
devam etmesini beklediklerini 
vurgulayan KFMİB Başkanı 

Sevinç açıklamasını şöyle 
sürdürdü: “2022 rekoltesi ile 
yeni rekorlar kırmaktan şüphe 
duymuyoruz. Bu yıl ürünü 
için henüz çok erken olmakla 
beraber hava şartları şimdiden 
mükemmel geçiyor. Bu yeni 
bir rekorun habercisi olacaktır. 
Özellikle elinde stok bulundu-
ran başta TMO olmak üzere 
tüm kesimleri, piyasaya fındık 
arzının kesintiye uğratılması-
nın bütün paydaşların aleyhine 
olacağı konusunda dikkatli 
olmaya çağırıyoruz.”

Üreticiye 
güvenimiz tamdır

Elde edilen bu başarıların 
sürdürülebilmesinin öncelikle 
ve özellikle üretim alt yapısı-

na bağlı olduğunu tekrarla-
yan Edip Sevinç; “Üretim alt 
yapısını gerçekleştiren fındık 
üreticilerimizin şimdiden yeni 
ürün için bahçelerinde gerekli 
bakım, ayıklama ve kış güb-
relemesi gibi konularda etkin 
çalışmalar yapmaları gereki-
yor. Son yıllardaki gelişmelere 
bakıldığında, üreticilerimizin 
bu bilinç ile hareket edecekle-
rine olan güvenimiz tamdır. Bu 
noktada başta Tarım ve Orman 
Bakanlığımız olmak üzere 
ilgili tüm kesim ve kurumların 
da gerekli ikaz ve teşviklerde 
bulunması, sektörümüzün ve 
ülkemizin menfaatine olacağı 
tartışma götürmeyecek bir ger-
çektir” şeklinde açıklamasını 
tamamladı. 

Piyasaya arz kesintiye 
uğramamalıdırKFMİB Başkanı Sevinç; “344 

bin tonluk iç fındık ihracatı Cum-
huriyet tarihinin rekorudur.”

Giresun’da İtfaiye 
ekipleri 2021 yılını 

yoğun geçirdi.
İtfaiye teşkilatı tarafın-

dan yıl içerisinde toplam 
312 yangına müdahale 
edilirken diğer çalışmalar 
ise rakamlara şu şekilde 
yansıdı:

Vatandaşa yardım, 
kurtarma: 392, hayvan 
kurtarma: 466, eğitim, 
tatbikat, denetleme: 147, 
iş yeri raporu: 381, içme 
suyu desteği: 8882 ton, 
su çekme: 268, kargo 
araçla çalışma: 832. 

Diğer yandan, Giresun 
Belediyesi İtfaiye Teşki-
latı her geçen gün araç 
filosunu güçlendirmeye 

ve personelini günümüz 
koşullarına uygun olarak 
eğitmeye devam ediyor. 
24 saat çalışma prensi-
biyle bir yandan gelen 
yangın ihbarlarına anında 
müdahale ederken, diğer 
yandan da vatandaşla-
rın yangınlara yönelik 
bilinçlendirilmesi amacıyla 
eğitim çalışmaları gerçek-
leştiriyor. 

Yalnızca halkın can ve 
mal güvenliği için değil 
kedi, köpek ve kuşlar 
başta olmak üzere birçok 
canlının kurtarma ope-
rasyonunu da başarıyla 
gerçekleştiren itfaiyeciler, 
vatandaşlardan bu konu-
da da takdir topluyor.

İtfaiye 2021 yılını 
hareketli geçirdi

Ticaret borsalarında 
Ağustos-Kasım 

2021 döneminde 259 bin 
ton fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret 
Borsasından yapılan 
yazılı açıklamada, fındık 
üretilen bölgelerdeki 
21 ticaret borsasında, 
söz konusu dönemde 
gerçekleştirilen fındık 
satış işlemlerine ilişkin 

bilgi verildi.
Buna göre, ağustos-ka-

sım döneminde borsa-
larda toplam 259 bin ton 
fındık satıldı.

En fazla işlem 55 bin 
512 tonla Sakarya’da ger-
çekleştirildi. Bu kenti 54 
bin 548 tonla Ordu, 37 bin 
190 tonla Giresun ve 34 
bin 279 tonla Düzce/Bolu 
izledi.      GİRESUN (AA)

Ticaret borsalarında 259 
bin ton fındık işlem gördü

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

Giresun'da;köyde üretilen süt ve 
yoğurtları bir telefonla evinize 

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

Ergün Cici: 0541 457 26 90     Hüseyin Ünlü:0543 599 09 28

“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

***
Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..
Her ağaçtan kaşık olmaz… 
Her ağaçtan kürek tahtası olmaz… 
Her ağaçtan mezar tahtası bile olmaz!
***
Her ağacın kullanıldığı özel yerler vardır.
Kavak ağacından kapı pencere olmaz ama sanki kibrit ve meyve 

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

Patiskadan veya basmadan,  güzel elbise terzi çok mahir de olsa
dikilmez.

Nasıl ki ağaçlar farklı özelliklerde yaratılmış ise insanlar da farklı 
kabiliyetlerde yaratılmıştır.

Nasıl ki her ağaç her yerde kullanılamaz ise daher insan  her yerde 
değerlendirilemez!..

***
Her insanın meziyetleri farklıdır. 
Her insanın başarılı olduğu mutlaka bir saha vardır. 

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

Fakat her insanı her sahada değerlendiremezsiniz.
Her insanı üstün meziyetinin olduğu sahalarda değerlendirmek 

gerekir.

***
Yöneticilik farklı bir meziyettir. 
Bir kişi iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli olabilir… 
Lakin iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli; iyi bir yönetici olacak demek 

değildir!..

Yöneticilik (idarecilik) ehliyet ve kabiliyeti olmayan bir ilim ehlinden 
yönetici olmaz, olsa da arzu edilen başarı elde edilemez.

***
Kurumlara atanacak idarecilerde her kurumun özelliğine göre –ehliyet 

ve liyakatle alakalı- eğitim diploması, tecrübe süresi v.s. gibi önceden 
belirlenen kriterler aranır… Önce kriter belirlenir, sonra kriterlere uygun 
eleman aranır.

Lakin ne hazindir ki, siyasî partilerin il-ilçe başkanları seçilirken 
hiçbir kriter aranmaz!..

Pardon,  tek bir kriter aranır:
İl Başkanı ilin siyasî abisinin için; parti genel başkanın da değil, o 

adamı olmak!.. 
İlçe Başkanları ilçenin abisi milletvekilinin adamı olmak! için; o 
***
Hadi muhalefet patilerini bir tarafa bırakalım, ya iktidar partisine ne 

demeli!..
İktidar partisinin il başkanı kendini sadece parti teşkilatlarının 

başkanı değil o ildeki (vali dahil) bütün bürokratların başkanı kabul 
eder!.. 

Tabii ki her sahada olduğu gibi burada da ilim irfan sahibi, edep adap 
ve dahi haddini bilen il başkanlarını tenzih ediyoruz.

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

gelen sistem bu… 
Yalnız bu iktidar dönemine mahsus değil, geçmiş iktidar dönemlerinde 

de uygulanan bir realite!
İlçelerde de ilçe başkanları kendilerine il başkanlarının rolünü 

biçiyorlar.
***
Lütfen yanlışta ısrar edilmemeli!..
İl-ilçe başkalarında  bu asgari kriterler önceden belirlenmeli,

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

İl-ilçe başkalarının seçiminde  siyasî vesayete son verilmeli…
Abinin adamı değil, genel başkanın adamı olabilecek hiç değilse  

adaylar aranmalı!..

Başkanlığı şahsî çıkar ve menfaat aracı görmek isteyenler, 
makam ve mevki elde etmek, belediye başkanlığı ve milletvekilliğine 
basamak olarak kullanmak isteyenler; il/ilçe başkanlıklarından uzak 
tutulmalı.

***
“Bir kunduracının elinde kuyumcunun aleti, kuma ekilmiş dane 

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
03 Kasım 2020 Salı / 17 Rebiulevvel 1442

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

Tiyatrosu tarafından Vahit Sütlaş 
Sahnesi'nde her hafta Çarşamba ve 
Cuma günleri saat 20.00'da 
Ebegümeci adlı müzikli komedi 
oyunu ve her Pazar saat 12.00'da 
'Kitap Su ile Tablet Can' adlı çocuk 
oyunu sergileniyor.

Giresun Belediyesi yetkilileri, 
tedbiri elden bırakmama hususunda 
kararlı olduklarını vurgulayarak: 
“Salgın tedbirleri konusunda ilk 
günkü hassasiyeti ve özeni 
göstermeye devam ediyoruz. 
Hemşehrilerimizin ve konuklarımızın 
sağlığını tehlikeye atacak hiçbir 
girişime ve dikkatsizliğe izin 
vermemiz mümkün değildir.” dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

(1'den devam)
Yılmaz şöyle konuştu: “  Diğer 

yandan ,bugün 310 Milyon resmi 
ilan edilen toplam borcu ile batağa 
gömüldüğü kabul edilen İl Özel 
İdaremizle ilgili sadece 2 görevden 
alma işlemi gerçekleştirilerek adete 
bu işin siyasi  ve iktidar boyutu  
kamue edilmekte, yapılan yasa dışı 
iş ve işlemlerde , tek başına önce 
Genel Sekreter, sonra da  Genel  
Sekreter Yardımcısı  sorumluymuş 
gibi bir algı yaratılmak 
istenmektedir.

 Bizim 6 yıldır İl Genel Meclisinde 
CHP Grubu olarak yaptığımız tespit  
ve eleştiriler sonucunda  red oyu Giresun’dan İzmir’e yardım eli

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

da, Giresun'dan depremzedeler için 
gönderilecek insani yardım malze-
melerinin, Valilik Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı koordinas-
yonunda toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün 
talimatıyla belirtilen standartlara 
uygun şekilde il ve ilçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıarı 
aracılığıyla toplanan gıda ve 

verdiğimiz konular , bugün eski 
Genel Sekreter Hüseyin TAŞKIN'ın  
görevden alınma gerekçeleri  olarak 
sıralanmıştır. Diğer anlamda  ,bizim 
uyarılarımız, yapmayın dediğimiz 
işler sadece bir  günah keçisine 
yüklenmiştir. Ne bu kararlara evet 
oyu veren İl Genel Meclisi üyeleri, 
ne Encümen üyeleri ,ne de Vali'ler. 
Hepsi  pir-i pak. Hepsi tertemiz  
gösteriliyor.

Sonuç olarak, muhalefet olarak 
yaptığımız eleştiriler  doğrulandı  
diye sevinelim mi? Yoksa , yasa ve  
yönetmelik  tanımadan savurgan ve 
hoyrat işlerin yapılmasını isteyen    
Adalet ve Kalkınma Partili 

siyasetçilerin isteklerini emir kabul 
eden ,İl Genel Meclisi   Başkanları  
ve üyeleri, Encümen üyeleri, Valiler 
ve  Genel Sekreter  yüzünden batan  
İl Özel  İdaresine üzülelim mi? 
Şaşkınız.   

  Özetle , bu işten anladığımız 
,Sel de yitirdiğimiz 14 canın hesabı 
kimseden sorulmuş değil. Sadece 
mevcut AKP milletvekillerinin 
istemediklerinin  yeri değişiyor. 
Böylelikle Özel İdarenin içine 
düştüğü bu  çamurun ,bu balçığın 
birinci sorumlusu iktidar ve onun 
temsilcileri temizlenmeye çalışılıyor. 

Böyle hedef saptıramazsınız. Tekrar 
ediyorum. Genel Sekreteri  
görevden alma gerekçeleri  5302 
sayılı yasaya aykırı işler, bundan 
önceki meclisten, bazıları da bu 
dönem meclisinden geçti. Yine bu 
konular Encümende karara  
bağlandı. CHP Grubu olarak biz bu 
konulara  mecliste red oyu verdik. 
Çoğunluk olan AKP'li meclis üyeleri  
kabul oyu verdiniz. Dönemin  Valileri 
de bu kararları onayladılar. Dün Özel 
İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu işten 
böyle sıyrılamaz. “

kullanılmamış battaniyeden oluşan 
yardımların, dün gece İzmir 
Valiliğine ulaştırılmak üzere yola 
çıktığı kaydedildi.

Öte yandan Vali Ünlü, sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, Giresun'da İzmir'e gönül 
köprüsü çerçevesinde yardımların 
yola çıktığını belirterek, "Bizler 
gücümüzü zor günlerde 
kenetlenerek kazanan bir milletiz." 
ifadesini kullandı.

Şehit Posta Memuru Seyfettin 
Dokumacı için PTT Çalışanları 
Dayanışma Derneği tarafından 
Afrika'nın Çad bölgesinde su 
kuyusu açtırıldı.

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

PTT Genel Müdürlüğü Eğitim 
Dairesi Başkanı ( PTT Giresun Eski 
Başmüdürü ) Sefa Kukul 
önderliğinde PTT-Der'in 
organizasyonu ile Afrika Çad 
n'djamena bölgesinde Alucralı Şehit 
Postacı Seyfeddin Dokumacı adına 

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

Kukul beyin projesini hayata 
geçirdik. Rabbim Seyfettin 
kardeşimizin şehadetini kabul etsin. 
Bizlere destek veren başta 
şehidimizin ailesi olmak üzere tüm 
güzel insanlardan Allah razı olsun. 
Ptt-Der Ptt çalışanının vefa 
yüzüdür." dedi.

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

511 Ocak 
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SiZiN KANALINIZ (YOUTUBE) ABONE 
OLMAYI VE TAKiP ETMEYi UNUTMAYIN

TRAORE VE DOUKARA TER DOKUYOR
Türkiye’den Spor Toto Süper Lig’de top koşturan 21 futbolcunun da boy gösterdiği Afrika Uluslar Kupası 
devam ediyor. Kamerun’un ev sahipliğinde başlayan turnuvanın final müsabakası, 6 Şubat’ta oynanacak

Türkiye’den turnuvaya 
katılacak 21 oyuncu, 
takımlarının erken ya 

da geç elenme durumuna 
göre Süper Lig’in ikinci ya-
rısında en az 3, en fazla 5 
maç kaçıracak.Beşiktaş ve 
Fenerbahçe’den hiçbir futbol-
cunun boy göstermeyeceği 
turnuvada, Galatasaray ve 
Trabzonspor’dan ikişer futbolcu 
yer alacak.Galatasaray’dan 
Mustafa Muhammed (Mısır) 
ve Sofiane Feghouli (Cezayir), 
Trabzonspor’dan ise Jean Ko-
uassi (Fildişi Sahili) ile Djaniny 
(Yeşil Burun Adaları), turnu-
vada ülkeleri için mücadele 
edecek.

Afrika Uluslar Kupası’na 
Türkiye’den en fazla futbolcu 
gönderen takım ise Atakaş Ha-
tayspor. Munir (Fas), Ayoub El 
Kaabi (Fas) ve Adama Traore 
(Mali), turnuvada ülkelerinin 
başarısı için ter dökecek.

Süper Lig’den Afrika Uluslar 
Kupası’na katılacak futbolcular 
şunlar:Galatasaray: Mustafa 
Muhammed (Mısır), Sofiane 
Feghouli (Cezayir) Trabzons-

por: Jean Kouassi (Fildişi 
Sahili), Djaniny (Yeşil Burun 
Adaları) Atakaş Hatayspor: 
Munir (Fas), Ayoub El Kaabi 
(Fas), Adama Traore (Mali) 
Demir Grup Sivasspor: Max 
Gradel (Fildişi Sahili), Faycal 
Fajr (Fas) Öznur Kablo Yeni 
Malatyaspor: Oussama Had-
dadi (Tunus), Benjamin Tetteh 
(Gana) Aytemiz Alanyaspor: 
Famara Diedhiou (Senegal), 
Chidozie Awaziem (Nijerya) 
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GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

Ümraniyespor maçına mutlak 
galibiyet için çıkan Giresunspor, 
ortaya vasat bir futbol koyunca  
yenilmekten kurtulamadı ve bu 
sezon evindeki ilk mağlubiyetini aldı.

AÇILIŞ
TFF 1. Lig'de 8'inci haftanın açılış 

maçında Adanaspor, deplasmanda 
karşılaştığı Balıkesirspor'u 3-0 
mağlup etti. Çıktığı son iki maçında 
Giresun ve Tuzla'ya kaybeden 
turuncu-beyazlılar, bu galibiyetle 
puanını 12'ye çıkarıp kötü günlere 
dur dedi. Bal-Kes ise bu sezon 
sahasındaki ilk yenilgisini yaşadı.

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

Adanaspor, 7'inci dakikada Celil 
Yüksel'in pasında Ognjen 
Ozegovic'in attığı golle 1-0 öne 
geçti. 19'da bir kez daha sahneye 
çıkan Sırp golcü, skoru 2-0 yaptı. 
Ozegovic, 8'inci maçında 5 gole 
ulaştı. Maçta son sözü 90+2'de 
Berkan Fırat söyledi ve Adanaspor 3 
puanın sahibi oldu.

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. 
Mücadeleyi Ümraniyespor 22. 
dakikada Gökhan Süzen'in attığı gol 
ile 1-0 kazandı ve zorlu 
deplasmandan 3 puan ile döndü.

Ligde bir maçı ertelenen 
Giresunspor 6 maçta 3 galibiyet 1 
mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti 
ve 11 puanda kaldı. Çotanaklar, bu 
sezon evinde ilk kez kaybetti.Bu 
mücadeleye kadar 7 maçta sadece 
1 kez 3 puana ulaşan 
Ümraniyespor'un 4 mağlubiyet, 2 
beraberliği bulunuyordu. Bu sonuçla 
puanını 8'e yükseltti.

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

TFF 1. Liginde 8 hafta geride kaldı.  3 karşılaşma ertelenirken temsilcisimiz Giresunspor, bu sezon 
evinde ilk kez yenildi. 15 golün atıldığı ligde  maç fazlası ile İstanbulspor lider durumda bulunuyor.

Boluspor'u 4-2 mağlup etti. Bursa 
Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 
oynanan mücadelede ev sahibi 
Bursaspor'un gollerini 21 ve 51. 
dakikalarda 18 yaşındaki Ali Akman, 
38. dakikada 20 yaşındaki Burak 
Kapacak, 86. dakikada 19 yaşındaki 
Batuhan Kör attı.

Konuk Beypiliç Boluspor'un 
gollerini ise 8. dakikada Muhammed 
Bayır ve 72. dakikada ise Melih 
Okutan kaydetti.

Bu sonuçla Bursaspor puanını 10 
'a çıkarırken kötü gidişata "dur" 
diyemeyen Boluspor 3 puanda kaldı.

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti. 
Misafir ekip, 29. dakikada Çekdar'ın 
golüyle 3 puanı hanesine yazdırırken 
Eskişehir'in beraberlik çabaları 
yeterli olmadı. Ligde henüz galibiyeti 

bulunmayan Eskişehirspor, bu 
sonuçla üst üste 3. mağlubiyetini 
aldı; Akhisar ise art arda 2. 
galibiyetini elde edip 12 puana 
yükseldi. Akhisar bu hafta Bolu ile 
karşılaşacak.

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

İstanbulspor, Ankara Keçiörengücü 
deplasmanına çıktı. 37. dakikada 
İrfan Akgün'ün sağdan ortasına iyi 
yükselen Samet Akaydın kafayı 
vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. 
77. Dakikada soldan ceza sahasına 
giren Abazaj iki kişi arasından 
çıkamayınca hakem penaltı 
noktasını gösterdi. Onur Ergün 
beyaz noktadan fileleri sarsmayı 
başardı: 1-1. İstanbulspor kalan 
dakikalarda rakip kaleye yüklendi 
fakat sonuç değişmedi. 

                       (Devamı 5'te)

Sanayispor'un başarısı adına ter 
döken isimlerin başında gelen Kulüp 
Başkanı Fuat Köse, pandeminin 
amatör kulüpleri olumsuz yönde 
etkilediğini ve Federasyon 
tarafından yapılan açıklamaların 
kendilerini tatmin etmediğini 
söyledi.

Hem Erkekler hem de Kadınlar  
futbol liglerinde yer aldıklarını 
kaydeden Köse " Çok sayıda  
oyuncumuz var. Bu kardeşlerimizi 
çalıştıran Teknik adamlar var. 
Hepsinin beklentisi liglerin 
başlatılması yönünde. Uzun 
zamandır futbol oynamadılar ve her 
geçen gün onların aleyhine işliyor. 
Futbol Fedarasyonu son olarak Ocak 
ayını işaret etti ama ortada net bir 
durum yok. Hastalık sürekli olarak 
ilerliyor. Herkesin kafası 

Bölgesel Amatör Ligde, bu sezon 
hedefini şampiyonluk olarak 
belirleyen ve 3. Lige çıkmayı 
kafasına koyan Görelespor, 
transferde önemli yol kat etmesine 

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

Tekirdağspor'u yenerek, ligdeki 
Bandırma sınavı öncesinde moral 
bulmak arzusunda

Giresunspor, Ziraat Türkiye 
Kupası 3. Kademe müsabakasında 
karşılaşacağı Tekirdağspor'u hafife 
almıyor.

Yeşil-beyazlılarda Basın Sözcüsü 
Ferhat Karademir,  bugün  misafir 
edecekleri Tekirdağspor'u yenerek 
Ziraat Türkiye Kupası'nda yollarına 
devam etmek istediklerini 
kaydederek; “Kupa maçlarının 

havası her zaman farklı olmuştur. 
Alt liglerdeki takımlar zaman zaman 
sürpriz sonuçlara imza atmakta. 
Ancak buna izin vermeyeceğiz ve 
Tekirdağspor'u eleyerek kupada 
gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz” 
dedi.

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

bu yana formayı sırtına 
geçiremeyen yabancılardan 
Madinda ile Marko Milinkovic'in 
özleminin Tekirdağspor ile yapılacak 
karşılaşmada sonlanacağı sanılıyor.

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

Madinda ve Milinkoviç'e ilk 11'de 
görev vermesi bekleniyor. Öte 
yandan ilk iki karşılaşmada görev 
yaptıktan sonra kadro yapamayan 
Helder'in de bu maçta oynatılacağı 
sanılıyor.

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

karşılaşmada orta hakem olarak 
Eskişehir'den Klasman Hakemi 
Semih Kurt'u görevlendirdi. Kurt'un 
yardımcılıklarına yine Eskişehir'den 
Fatih Pazı ile Sakarya'dan Oğuzhan 
Yiğit Karpuz atandı. Dördüncü 
hakem olarak da Kocaeli'den Ömer 
Tolga Güldibi görevlendirildi.

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

karışık.Ligler böyle giderse Ocak 
ayında zor başlar. Her beraber 
bekleyip göreceğiz" dedi.

Köse, İzmir ve çevresinde 

meydana gelen depremde 
hayatlarını kaybedenlere  başsağlığı 
dileklerini sunarken Yaralanan 
vatandaşlara ise acil şifalar diledi.

YARIM KALAN MÜJDE !
rağmen liglerin start almaması 
yüzünden diğer kulüpler gibi 
bekleyişte.

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

3.Lige  yükselemeyen Yeşil- 
beyazlılar, 2020-2021 sezonu için 
kadrosuna güçlü isimleri katmış ve 
rakiplerine gözdağı vermişti.

Görelespor Yönetimi Futbol 
Federasyonundan gelecek müjdeli 
haberi beklerken Ocak ayının 
söylenmesi ancak tam olarak  bir 
tarihin verilememesi müjdeninde 
yarım kalmasına neden oldu.

Sayfa: 611 Ocak 2022 Salı
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vatandaşlara ise acil şifalar diledi.

YARIM KALAN MÜJDE !
rağmen liglerin start almaması 
yüzünden diğer kulüpler gibi 
bekleyişte.

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

3.Lige  yükselemeyen Yeşil- 
beyazlılar, 2020-2021 sezonu için 
kadrosuna güçlü isimleri katmış ve 
rakiplerine gözdağı vermişti.

Görelespor Yönetimi Futbol 
Federasyonundan gelecek müjdeli 
haberi beklerken Ocak ayının 
söylenmesi ancak tam olarak  bir 
tarihin verilememesi müjdeninde 
yarım kalmasına neden oldu.

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

Deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Giresunspor 
bu zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılacağına inanıyor.

Zirve yarışına ortak olmak isteyen Giresunspor,
deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçına galibiyet 
parolası ile hazırlandı. Karşılaşmayı Manisa Bölgesi 
Hakemlerinden  Koray Gençerler yönetecek

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

verdikleri mücadelede zaman zaman puan ka-
yıpları yaşadıklarını belirterek, şunları aktar-

dı: “Önümüzde uzun bir maraton var, bizler bu süreç-
te yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürerek hazır-
lıklarımızı yapıyoruz. Yaşadığımız bazı zor-
luklara rağmen takımımızın uzun yıl-
lardır elde ettiği en iyi puanları top-
lamayı başardık ve çok daha iyisi-
ni de başarabileceğimizi düşünüyo-
rum. İstanbulspor maçı zor geçe-
cek.Bunun bilincindeyiz. Yüreğimizi 
ortaya koyarak 3 puanı almaya çalı-
şacağız. Bu noktada taraftarlarımız-
dan bizlere olan desteklerini esir-
gememesini ve bize güvenme-
sini istiyorum. Biz inancımız-
la ve mücadelemizle herke-
sin arzuladığı Süper Lig’e 
çıkacağız.”

SAKATLIK
Sağ arka adale-

sinde zorlanmaya 
bağlı ağrı oluşan Ib-
rahima Balde’nin te-
davisine kulüp sağ-
lık ekibi tarafından 
yapıldığını  da bildi-
ren Keleş, bu oyuncu-
nun İstanbulspor karşı-
laşmasına yetiştirilmeye çalı-
şıldığını kaydetti.

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

Süper Lig mücadelesi verdiği-
ni ifade eden  Giresunspor Ba-
sın Sözcüsü Ferhat Karademir; 
“Altı puanlık bir maç olacak. 
Kazanarak geçen hafta kaybet-
tiğimiz iki puanın telafisini yap-
mak istiyoruz. Hakem hatala-
rından dolayı canımız yanmaya 
başladı. Bizler maçlarımızı yöne-
tecek hakemlerden adilce düdük 
çalmalarını bekliyoruz. Hakem  
hataları değil, maçlarda ortaya 
konulan oyunlar ve skorlar konu-
şulsun. Kimsenin canı yanma-
sın. İstanbulspor her takım için 
zor bir deplasman. İnşallah ka-
zanan taraf olacağız. Bunu ba-

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

nisa Bölgesi hakemlerinden Koray Gençerler’de olacak. 
Gençerler’e İzmir Bölgesi hakemlerinden Baran Eraslan ile 
Ankara Bölgesi hakemlerinden Utku Tunavelioğlu yardım-

cılık yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise 
Kırklareli Bölgesi’nden Ömer Şivka görev alacak.

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

dört maçın üçünü deplasmanda oynaya-
cak. Bu hafta sonu İstanbulspor deplas-

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

ise İzmir’de Altay ile ertele-
me maçı yapacak. 5 Aralık’ta 

Eskişehirspor’a ev sahipliği 
yapacak olan Çotanaklar 
ardından Ankara’da Ke-
çiörengücü ile kozlarını 
paylaşacak.

CEZA
Profesyonel Fut-

bol Disiplin Kurulu, 
Giresunspor’a 24 bin 
TL para cezası verdi. 

Kurul yaptığı son toplantıda 
Samsunspor ile geçtiğimiz Pa-
zar akşamı iç sahada oynanan 
müsabakada protokol tribünü-
ne talimatta belirlenen sayıdan 
fazla kişinin alınmasından dolayı 
Yeşil-beyazlı kulübü 24 bin TL ile 
cezalandırdı.

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

cu Covid-19’a yakalandı. İs-
tanbulspor maçı öncesinde zo-
runlu koronavirüs testi yaptı-
ran Yeşil-beyazlı  ekipte 3 oyun-
cun testinin pozitif çıktığı açık-
landı. Kulüpten yapılan bilgilen-
dirmede şu ifadelere yer verildi: 
“25 Kasım Çarşamba günü tüm  
futbolcularımız ve teknik ekibi-
mize gerçekleştirilen Covid-19 
testlerinde 3 futbolcumuzun 
sonucu pozitif çıkmıştır. Ka-
muoyuna saygı ile duyururuz”

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

müsabakanın tümünde gol sevinci yaşa-
yarak geçen seneyi geride bıraktı. Yeşil beyaz-

lılar, 2019-2020 sezonunun ilk 11 resmi maçında 
rakip fileleri sarsmıştı.Transfer yasağını kaldırama-

sa da oynadığı futbolla tüm Türkiye’nin dikkatini üzeri-
ne çeken Bursaspor, gol yollarındaki başarısına devam 

ediyor. Yeşil beyazlı takım son olarak Türkiye Kupası’nda 
1922 Konyaspor’u 1-0 mağlup ederek tur atlamış-

tı. Bursaspor bu müsabaka ile birlikte gol zincirini de 
12’ye çıkarttı. Yeşil beyazlı ekip bu sezon çıktığı 12 

resmi maçta da gol sevinci yaşamayı başardı. 
Bursaspor, 2019-2020 sezonuna da aynı 

şekilde giriş yapmış ancak gol zin-
ciri 11 maç sürmüştü. 

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez 
Hakem Kurulunun (MHK) hakem gelişim 

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, çalışmalar 
kapsamında UEFA mentoru ve FIFA eğitimcisi Jorn 

West Larsen ile hakem gelişim danışmanı Burçin Keskin, 
geçen hafta oynanan üç müsabakayı izleyerek maç analizi top-

lantıları gerçekleştirdi. Toplantılarda maçların görüntüleri üzerinden 
modern hakemlik teknikleri ile ilgili detaylı örneklemeler yapılarak, ha-

kemlerin daha önceki performansları ile karşılaştırılıp gelişimleri takip edildi.Çalışmalar 
kapsamında TFF 1. Lig’de Giresunspor-Yılport Samsunspor maçını yöneten Burak Pak-
kan, Süper Lig’de Trabzonspo-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının hake-
mi Erkan Özdamar ve Galatasaray- Hes Kablo Kayserispor müsabakasının hakemi Tur-

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

Giresunspor, 46 sene 
sonra Galatasaray’ı 
yenme başarısı 

gösterdi.Yeşil-beyazlılar, en son 
1975-1976 sezonunda Galata-
saray’ı İstanbul’da 3-1 mağlup 
etmişti. Bu karşılaşmadan sonra 
Galatasaray ile biri kupa maçı 
olmak üzere dört karşılaşmada 
karşı karşıya gelen Çotanaklar, 3 
mağlubiyet, bir de beraberlik elde 
etmişti. Yeşil-beyazlılar, ikinci 
devredeki ilk maçında Cimbom’u 
Suleymanov’un attığı golle geçti 
ve rakibi karşısında 46 sene son-
ra galibiyet sevinci yaşadı.

SERGİ “GÖREVİMİ 
YAPTIM”

Giresunspor’un kanat oyun-
cularından Sergo, Galatasaray 
karşısında çok öneml bir galibiyet 
aldıklarını söyledi.

Sergio; “Galatasaray hem 
Türkiye’de hem de dünyada 
tanınmış bir kulüp. Bizim için 
çok önemli bir maçtı. Kazanmak 
istiyorduk ve bu düşüncemize 
ulaştık. Mutluyuz. Kanat oyuncu-
su olarak ataklarımızda takımı-
mıza katkı sağlamaya çalışırken, 
savunmadaki arkadaşlarımıza da 
yardım ediyorum. Galatasaray 
karşısında da hocamın verdiği 

görevi yapmaya çalıştım. Bence 
başarılı oldum” dedi

OKAN KONUSU
Son günlerde medyada Gİre-

sunspor’da kİralık olarak forma 
gİyen Okan Kocuk’un Galata-
saray’a geri çağrılacağı ile ilgili 
çıkan haberlere değinen Başkan 
Hakan Karaahmet, “Okan konu-
sunda görüşme olmadı” dedi.

Karaahmet; “Kendisi Gire-
sunspor’un futbolcusu. Böyle 
bize gelen talep yok. Ben hep 
diyalogdan yanayım. Tabi gö-

rüşülebilir, veririm demiyorum 
yanlış anlaşılmasın. O çok mutlu 
burada, futbol oynaması lazım. 
Kalecimden çok memnunum. Bu 
çok gündemde ama bana gelen 
talep yok. Okan Giresunspor’un 
futbolcusu. Talep olursa elbette 
görüşürüz. Birçok etken var. Biz 
ne yapacağız diye düşünmemiz 
lazım. Okan ile yolumuza devam 
ediyoruz. Talep olursa onun 
planlarını yapmamız lazım. Talep 
olmadan kendi kendimize devam 
ediyoruz. Okan çok değerli ve bu-
rada mutlu. Okan’a da söyledim, 

Giresunspor’un kalesini koruya-
rak,iyi bir sezon geçirsin onun 
içinde güzel bir hikaye olsun“ 
şeklinde konuştu.

TERİM SİNİR KÜPÜ !
Ziraat Türkiye Kupası’nda 

Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş 
Denizlispor’a elendikten 
sonra türbülansa giren Gala-
tasaray’da GZT Giresunspor 
mağlubiyeti sonrası hava 
tamamen toz duman oldu.
Galatasaray, Süper Lig’de 
kötü gidişatı durduramıyor. 7 

maçlık olumsuz seriyi Fraport 
Tav Antalyaspor galibiyetiyle 
bozan Sarı-kırmızılılar, ikinci 
yarının ilk maçında GZT Gire-
sunspor’a evinde 1-0 mağlup 
oldu. Sarı-kırmızılılar son 9 
lig maçının sadece birinden 3 
puan çıkarabildi. Ligdeki 20’nci 
maçında 7’nci mağlubiyetini 
alan Galatasaray’da hem yö-
netim, hem de teknik direktör 
Fatih Terim yüksek sesle tar-
tışılıyor. Giresunspor maçının 
son bölümünde artık tribünler 
de protestoya başladı.

“TAKIM NİYE 
OYNAMIYOR?”

“Galatasaray tribünleri, Gire-
sunspor maçında futbolcular, yö-
netim ve Fatih Terim’i de protesto 
etti. Futbolculara, ‘formayı çıka-
rın’ diye seslenen Galatasaraylı 
taraftarlar, yönetimi istifaya davet 
ederken, teknik direktör Fatih Te-
rim’e de “Takım niye oynamıyor” 
diye seslendi. 

TERİM İSTİFAYI 
DÜŞÜNMÜYOR

Teknik direktör Fatih Te-
rim, projesine inandığını ifade 
ederken, sonuna kadar gide-
ceğini söyleyip, şu an istifayı 
düşünmediğinin mesajını verdi. 
Başkan Burak Elmas ve yönetimi 
ise sessizliğini koruyor. Taraftar 
yönetimden de net açıklamalar 
bekliyor.

HATAY DEPLASMANI
Lider Trabzonspor ile puan 

farkı 22’ye çıkarken, Galatasa-
raylıların şampiyonluk umutları 
artık tükendi. Bu hafta  Hatay 
deplasmanına konuk olacak sa-
rı-kırmızılılar en azından Avrupa 
kupalarına gidebilmek için üst 
sıralara tırmanmaya çalışacak.

PERDEYi SUPER ACTIK
Giresunspor, 46 yıl aradan sonra Galatasaray’ı mağlup ederek çok önemli bir işe imza atarken gelecek haftalar içinde büyük moral depoladı

Spor Toto Süper Ligde mücadele veren Giresunspor, geçtiğimiz Cumartesi günü deplasmanda oynadığı 
karşılaşmada Avrupa Devi Galatasaray’ı Süleymanov’un golü ile mağlup ederek ikinci devreye mühtiş bir giriş yaptı

Espiye Kapalı Spor Salonu’n-
da oynanan 2021- 2022 

sezonu Okul Sporları Yıldız Er-
kek Hentbol maçlarda rakiplerini 
yenerek Giresun İl Şampiyonu 
olan Görele Mehmet Gürel İlk ve 
ortaokulu Hentbol takımı 10-13 

Şubat tarihlerinde Giresun veya 
Erzurum’da oynanacak grup 
maçlarında Giresun’u temsil 
edecek.

Espiye’de oynanan maçlar-
da rakiplerini yenerek Giresun 
İl Şampiyonu olan Görele 

Mehmet Gürel İlk ve ortaokulu 
Hentbol takımı antrenörü be-
den öğretmeni Ercan Ertuğral” 
Paşalarım şampiyon, Görele 
Mehmet Gürel, Yıldızlar Erkek 
hentbol takımımız Giresun 
birincisi” dedi.

GiRESUN’U TEMSiL EDECEKLER
2021-2022 sezonu Okul Sporları Yıldız Erkek Görele Mehmet Gürel İlk ve ortaokulu Hent-
bol takımı Espiye’de oynanan maçlarda rakiplerini yenerek Giresun İl Şampiyonu oldu.


