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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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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Dereli’de yapılan 

işlerin bu ülkede devletin ve 
hükümetin vatandaşına sahip 
çıkma, dertlerini çözme, kayıp-
larını telafi etme konusundaki 
gücünü, imkanlarını, kararlılığını 
göstermesi bakımından önemli 
bir örnek olduğunu belirtti.

Erdoğan, Giresun Belediyesi 
önünde düzenlenen Çotanak 
Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Doğalgaz 
Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ve 
Yapımı Tamamlanan Diğer Pro-

jelerin Toplu Açılış Töreni’nde 
vatandaşlara hitap etti. Konuş-
masına, Giresun’un tüm ilçe 
ve hanelerindeki vatandaşlara 
selamlarını göndererek başla-
yan Erdoğan, yaklaşık 3 yıldır 
gelemedikleri kente duydukları 
özlem ve sevdayı dile getirdi. 
“Rabb’im birliğimizi, dirliğimizi, 
beraberliğimizi, kardeşliğimizi 
eksiltmesin.” dileğinde bulunan 
Erdoğan, “Rabb’ime bana sizler 
gibi yol arkadaşları, mücadele 
arkadaşları lütfettiği için sizler 
gibi hemşehriler verdiği için ne 
kadar hamdetsem azdır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu

‘YAPILAN ISLER ONEMLi BiR ORNEK’
“Dereli’de yapılan işler, bu ülkede devletin ve hükümetin vatandaşına sahip çıkma, dertlerini çözme, kayıplarını 

telafi etme konusundaki gücünü, imkanlarını, kararlılığını göstermesi bakımından önemli bir örnektir”

n 3’TE

AK Parti Genel Başkanvekili Binali 
Yıldırım, Giresun’da konuştu:

‘Dedik ki ‘Yolları böleriz, 
Türkiye’yi böldürtmeyiz’ 

AK Parti Genel Başkanvekili 
Binali Yıldırım, “Dedik ki ‘Yolları 

böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz.’ İşte 
terörle mücadelede evelallah güvenlik 
kuvvetlerimiz, kahraman Mehmetlerimiz 
destan yazıyor.” dedi. n SAYFA 2’DE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Giresun’da konuştu:

‘Müsterih olunuz, en kötü 
günler geride kaldı’

Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca, “Artan vaka 

sayılarının sizi ürkütmemesini 
Sağlık Bakanınız olarak en 
yüksek sesle söylüyorum, 
endişe etmeyiniz, hastalık eski 
günlerindeki gücünde değil.” 
diye konuştu. n 2’DE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Giresun’da konuştu:

1815 dairemizin kapısına kadar 
doğal gazı ulaştırdık hamdolsun

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, 

Giresun’un Dereli ve Doğankent 
ilçelerinde doğal gaz çalışmala-
rı kapsamında 7,5 milyon liralık 
yatırım yaptıklarını, doğal gazı 
1815 dairenin kapısına kadar 
ulaştırdıklarını söyledi. n 4’TE

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 
Giresun’da konuştu:

2071 hedeflerimize el ele 
yürümeye devam edeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Ka-

sapoğlu, “Cumhurbaşkanımızın 
liderliğiyle hem 2023 vizyonu-
muz hem 2053 vizyonumuz ve 
2071 hedeflerimize güçlü bir 
şekilde, omuz omuza, el ele yü-
rümeye devam edeceğiz.” diye 
konuştu.           n SAYFA 4’TE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’da konuştu:

Nerede bu devlet sözü yok artık 
Allah devlete zeval vermesin var 

İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, herkesin, “Nerede bu 

devlet?” sözüyle büyüdüğünü 
belirterek, “Recep Tayyip Er-
doğan’ın yönettiği Türkiye’de, 
‘Nerede bu devlet?’ yok, ‘Allah 
devlete zeval vermesin’ sözü 
var.” dedi. n 4’TE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, Giresun’da konuştu:

Ulaştırma ve haberleşme 
altyapısına yaklaşık 10 

milyar liralık yatırım yaptık
Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanı Adil Karais-
mailoğlu, Giresun’un son 20 
yılda sadece ulaştırma ve 
haberleşme altyapısına yak-
laşık 10 milyar liralık yatırım 
yaptıklarını söyledi. n 3’TE

‘Annesine Sarılıp Isınmaya 
Çalışan Çocuklar Var’

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, “Kış günü 
elektrik ve doğalgaz faturasını ödeyemeyen, evine ekmek 

götüremeyen, annesine sarılarak ısınmaya çalışan yavrula-
rımız var. İktidar, halktan kopuk yaşıyor” dedi.

Türkiye gezilerine devam 
ettiklerini ifade eden İYİ 

Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Ünzile Yüksel, “Genel 
Başkanımız Meral Akşener ve 
parti kurmaylarımızla Türki-
ye’yi karış karış geziyoruz. 
Biz, çarşıya pazara gidiyoruz. 
Halkın içindeyiz. Gittiğimiz 
yerlerde biz, halktan 
oy istemiyoruz. 
Halka nasılsınız, ha-
liniz nicedir diyoruz. 
Halkımız gerçekten 
zor durumda. Geçim 
derdine düşmüş. 

Ancak ülkeyi yönetenler, halk-
tan kopuk, onların sorun ve 
sıkıntılarından uzak yaşamaya 
devam ediyorlar. İnsanlar evine 
ekmek götüremiyor, kirasını, 
elektriğini suyunu ödeyemiyor. 
Esnafı, memuru, işçisi, emek-
lisi kısaca her kesim mağdur. 
İnşallah bizim iktidarımızda 

bu son bulacak, 
halkımız kendi 
derdiyle dertlenen, 
çözüm üretecek İYİ 
Kadroları bağrına 
basıyor” dedi.

n 2’DE

Bektaş, “Ocak ayı içerisinde elektrik 
faturaları gelmeye başladı.Tüketi-

min bir kısmı Aralık döneminden olduğu 
için doğal olarak o kısmın eski tarifeden 
hesaplama yapılması gerekiyor.Ancak 
hesaplamanın tümüyle yeni tarifeden ya-

pıldığına yönelik iddialar karşıdında ilgili 
firmadan açıklama bekliyoruz.

Öte yandan Şubat ayında gelecek 
faturalar ise tümüyle zamlı ya da iktidarın 
deyimiyle güncellenmiş tarifeden hesap-
lanacak.                           n SAYFA 4’TE

‘Sandıkta size kesilen fatura daha ağır olacaktır’
CHP Merkez 
ilçe başkanı 
Murat Bektaş, 
elektrik zamları-
nı eleştirdi.
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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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MEMLEKET YANIYOR, 
HALK GEÇİNEMİYOR

Elektrik, doğalgaz ve 
akaryakıt başta olmak üzere 
yapılan zamların halkı perişan 
ettiğine dikkat eden Yüksel, 
“Memleket yanıyor. Gittiğimiz 
her yerde, elektrik ve doğal-
gaz paramızı ödeyemiyoruz. 
Doğalgaz olmayan yerde 
kömür alamıyoruz. İnsanlar 
perişan durumdalar. Genel 
Başkanımız gidip dert dinliyor, 
oy istemiyor. İnsanlara doku-
nuyor. İktidara sesleniyorum; 
Beyler sokağa inin, halkın 
derdini dinleyin, ekmeksiz 
evler var. Annesine sarılıp 
ısınmaya çalışan çocuklar var. 
Doğalgaza yapılan zamlar 
ortada. Cumhuriyet tarihinin 
en büyük krizini yaşıyoruz. Siz 
tutup OSB’leri kapattırıyorsu-
nuz. Üretim duruyor. Bozulan 
işlenmesi gereken hammadde 
kaldı insanların elinde, bun-
ların zararını kim ödeyecek. 
Ama mevcut iktidar yandaş 
müteahhitlerin vergi borcunu 

affediyor” şeklinde konuştu.
Türkiye’de gençlerin gele-

cek kaygısı yaşadığına dikkat 
çeken Yüksel, “KPSS’ye 
giriyor gençlerimiz, puanını 
alıyor. Atanırım gözüyle ba-
kıyor ama mülakat yapılıyor. 
Mülakat neden mi var? Adam 
kayırmak için, yandaşı işe 
almak için getirildi. 98 KPSS 
alan gencimiz elenirken, 
vicdanlar sızlamalı. Siyasetçi 
başını yastığa koyduğunda 
bu işe alımı yaptım ama kimin 
hakkını yedim diye düşün-
meli. Toprağın üstü kadar altı 
var. Hepimiz bir gün ölece-
ğiz. Bu kul hakkını yiyenler, 
yenmesine göz yumanlar, 
ölümsüzlüğü mü keşfetti.

Yunus Emre ne diyor; ‘Var-
sın olsun üzülme, Mazlumun 
ahı, indirir şahı, ama her şeyin 
bir vakti vardır.’ İşte o vakit 
sandık gelecek ya o zaman 
olacak. Haksızlık karşısında 
susan dilsiz şeytandır. Biz 
susmayacağız. Mazlumların 
halkımızın sesi olacağız” 
ifadelerini kullandı.

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.
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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. 
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Yıldırım, Giresun 
Atatürk Meydanı’n-
da, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla gerçekleştirilen, 
Çotanak Spor Kompleksi, 
Aksu Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım 
Hattı Altyapı Projesi ile yapımı 
tamamlanan diğer projelerin 
toplu açılış töreninde, Dereli 
ilçesinin büyük bir sel felaketi 
yaşadığını söyledi.

Acıların hemen sarıldığını, 
ilgili tüm bakanların ve yö-
neticilerin ilk andan itibaren 
Dereli’de olduklarını belirten 
Yıldırım, “Orayı mesken tuttu-
lar. Yaraları sardılar, acıların 
hafiflemesine katkı sağladılar.” 
diye konuştu.

Yıldırım, bir yıl gibi sürede 
altyapının yenilendiğini, yolla-
rın yapıldığını, yıkılan binaların 
çok daha güzel şekilde yeni-
den inşa edildiğini vurgulaya-
rak, şöyle devam etti:

“İşte değerli hemşehrilerim, 
memleket sevdalısı budur. 
İnsan sevgisi budur. Lafla 
peynir gemisi yürümüyor. 

‘İşimiz hizmet, gücümüz 
millet’ dedik. Liderimizin 
arkasında dağ gibi sorun-
ları, dağ gibi hizmetlere 
dönüştürerek bugünlere 
geldik. Bugün Şebinka-
rahisar’dan kara yoluyla 
geldim. O geçit vermez 
Eğribel’in belini de kırdık. 
O tüneli de yaptık ve hiz-
mete soktuk. Allah emeği 
geçenlerden razı olsun. 
Başta Cumhurbaşkanımız 
olmak üzere, bu hizmetle-
rin ülkemize getirilmesin-
de katkısı olan herkesten 
Allah razı olsun.”

“Giresun’u biz 15 
Temmuz gecesi biliriz”

Terörle mücadelenin karar-
lılıkla devam ettiğini, güvenlik 
güçlerinin destek yazdığına 
dikkati çeken Yıldırım, şunları 
kaydetti:

“20 yılda Türkiye’nin do-
ğusundan batısına, kuzeyin-
den güneyine yolları böldük, 
gönülleri birleştirdik. Yolları 
böldük, milleti birleştirdik. Ama 
bir şeye çok dikkat ettik. Dedik 

ki, ‘Yolları böleriz, Türkiye’yi 
böldürtmeyiz.’ İşte terörle 
mücadelede evelallah güven-
lik kuvvetlerimiz, kahraman 
Mehmetlerimiz destan yazıyor. 
Sadece kendi vatan toprakla-
rımızda değil, etrafımızdaki de 
güneyimizdeki de şer odakları-
nı bir bir ortadan kaldırdık. Gi-
resun’u biz 15 Temmuz gecesi 
biliriz. Giresun o gece liderinin 
çağrısıyla ay yıldızlı bayrağıyla 
meydanlara indi, alçak FETÖ 
hainlerine hak ettiği dersi 
verdiniz. Ay yıldızlı bayrağımız 
inmedi. Ezanlarımız dinmedi, 

milletimiz bu alçaklara asla 
ve asla geçit vermedi.”

Yıldırım, şimdi önlerinde 
yeni hedefler olduğunu ifade 
ederek, “Yeni yapacak proje-
lerimiz var. Gençlerimiz için, 
kadınlarımız için, gelece-
ğimiz için çok önemli güzel 
işlerimiz var.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın güzel hizmetleri ve 
müjdeleri paylaşacağını be-
lirten Yıldırım, “Yeni bir des-
tan yazmaya var mısınız? 
2023’de Cumhuriyetimizin 
100’üncü yılına giderken 

milletin adamı, Türkiye sevda-
lısı Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ı tekrar rekor 
oyla seçmeye hazır mısınız 
Giresunlular? Allah sizden razı 
olsun. Siz de bu enerji, sevgi 
oldukça, biz de Cumhurbaş-
kanımızın yanında onunla be-
raber yılmadan, yorulmadan, 
memleketimiz için milletimiz 
için çalışmaya, üretmeye 
devam edeceğiz. Ne dedik, 
‘Durmak yok, yola devam.’” 
diye konuştu. 

GİRESUN (AA)

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Giresun’da konuştu:

‘Dedik ki ‘Yolları böleriz, 
Türkiye’yi böldürtmeyiz’ 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Giresun’da konuştu:
‘Müsterih olunuz, en kötü günler geride kaldı’
Koca, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın katılımıyla gerçekleştiri-
len, Çotanak Spor Kompleksi, 
Aksu Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım 
Hattı Altyapı Projesi ile yapımı 
tamamlanan diğer projelerin 
toplu açılış töreninde, küresel 
bir salgınla mücadeleyle zorlu 
iki yıl geçirdiklerini, salgının 
yıkıcı etkisini geride bırakarak 
yok olup gitmekte olduğunu 
söyledi.

Salgının ilk gününden bu-
güne kadar ilk tepki gösteren, 
yerinde kararlar alan bir irade 
ortaya konulduğunu, Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın kendileri-
ne tevdi ettiği milletin sağlığı 
emanetini layıkıyla muhafaza 
etmeye gayret ettiklerini vurgu-
layan Koca, şunları kaydetti:

“Küresel salgın ilan edilme-
mişken Bilim Kurulu’nu kurup, 
salgınla mücadele rehberimizi 
Dünya Sağlık Örgütü’nden 
önce ilan ettik. Hızla duruma 
vaziyet ederek tedbirler hayata 
geçirdik. Aşı programı başla-
dığında vatandaşımızı en hızlı 
şekilde aşı ile buluşturmuş ve 
çok kısa sürede vatandaşları-
mızın çok büyük bir bölümünü 
aşıladık. Bilimin gereklerini 
yerine getirmiş ve her bir 
vatandaşımızın sıhhat ve 
selameti için çalıştık. Bunları 
yaparken sosyal gerçeklerden, 
hayatın tartışmasız gereklilik-
lerinden ise taviz vermedik. 
Vatandaşımız sabretti, azmetti 

ve bugünlere geldik.”
Koca, Türkiye’nin salgının 

başında nasıl tüm ülkelerden 
erken hareket etmişse, salgın-
la mücadeleyi tamamlarken 
de herkesten önce hareket 
ettiğinin altını çizerek, şöyle 
devam etti:

“Kısıtlamaların en makul sü-
rede kaldırıldığı ülkeyiz. Temel 
kişisel korunma tedbirleri ve 
aşı dışında tüm kısıtlamaları 
kaldırdık. Hastalığın etkisini 
azalttığını görür görmez karan-
tina süreleri ve tarama testleri 
dahil uygulamalarımızı gün-
celledik. Gelişmiş olduğu iddia 
edilen ülkeler sağlık hizmetleri-
nin verilmesinde bizim çok ge-
rimizde kaldıkları gibi kısıtlama 
ve tedbirlerin kaldırılmasında 
da bizi izlediler. Bugün tüm 
ülkeler, tüm salgın kurallarını 
nasıl kaldıracaklarını tartışıyor 
ve karar almaya çalışıyor, oysa 
biz sayın Cumhurbaşkanımı-

zın önderliğinde bunları tam 
zamanında ve vatandaşımızı 
yormadan, yıpratmadan, her-
kesten önce hayata geçirdik. 
Salgın geri dönmemek üzere 
gündemimizden çıkıyor. Tüm 
dünyayı çepeçevre saran 
kurallar manzumesi artık tarih 
oluyor. Bu elbette tedbirsiz 
hareket edeceğimiz anlamına 
gelmez. artık tedbir kişisel.”

Yerli aşı TURKOVAC’a gös-
terilen ilgiye müteşekkir oldu-
ğunu dile getiren Koca, “Kendi 
aşımızla kendi gücümüzün 
sahibiyiz. Bilimsel tüm gerekli-
likleri yerine getirerek etkili ve 
güvenli bir aşıyı tamamen yerli 
olarak geliştirdik. Ülkemizin 
gücüne, bilim insanlarımızın 
başarılarına inanın, onlarla 
gurur duyun. Aşı tercihinde, 
‘Benin tercihim TURKOVAC’tır’ 
diye yüksek sesle söyleyin.” 
ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sözlerini 

şöyle sürdürdü: “Artan vaka 
sayılarının sizi ürkütmeme-
sini Sağlık Bakanınız olarak 
en yüksek sesle söylüyorum; 
endişe etmeyiniz, hastalık eski 
günlerindeki gücünde değil. 
Grip olan vatandaşlarımızın 
sayısını günlük olarak ilan 
etsek benzer manzaralarla 
karşılaşacağız. Gripten kay-
bettiğimiz vatandaşlarımızın 
sayısını günlük olarak açıkla-
sak salgından farklı olmadığını 
göreceğiz. Müsterih olunuz, en 
kötü günler geride kaldı.”

Giresun’daki 
sağlık yatırımları

Koca, Giresun’un sağlık 
altyapısının geliştirilmesi için 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
kendilerine vazife verdiğini 
ve bu vazifenin de gereğini 
yaptıklarını vurguladı.

Giresunluları 148 aile he-
kimliği biriminde ve 6 entegre 
ilçe hastanesinde birinci ba-
samak sağlık hizmetleriyle bu-
luşturduklarını belirten Koca, 
hastane hizmetlerinin 9’u dev-
let hastanesi, 1’i fizik tedavi 
ve rehabilitasyon merkezi, 2’si 
eğitim ve araştırma hastanesi 
olmak üzere dal hastaneleriy-
le birlikte 16 sağlık tesisinde 
yürütüldüğünü aktardı.

Giresun’da 384’ü uzman 
doktor olmak üzere 760 
doktor, 120 diş hekimi, 2 bin 
71 hemşire ve ebe, 2 bin 77 
destek personeliyle toplamda 
5 bini aşkın sağlık personeli-

nin hizmet verdiğini ifade eden 
Koca, şu değerlendirmede 
bulundu:

“Salgın koşulları nedeniyle 
açılış törenini bugüne ertele-
diğimiz Giresun Eğitim Araş-
tırma Hastanemiz ise güçlü 
sağlık altyapısı ve kadrosuyla 
Giresunluların sağlık hizmeti 
talebini karşılamada önemli bir 
rol üstlenmiştir. 76 bin metre-
kare üzerine kurulu 400 yataklı 
Eğitim ve Araştırma Hastane-
mizde 78 yoğun bakım ünitesi, 
16 ameliyathane, 108 adet 

poliklinik, 34 diyaliz ünitesi, 
4 yataklı yanık merkezi, kalp 
cerrahisi ve anjiyo merkeziyle 
onkoloji tanı merkezi bulun-
maktadır.”

Koca, millet, memleket ve 
her bir vatandaş için daha mü-
reffeh ve aydınlık bir gelecek 
hayaliyle var gücüyle çalışan, 
üreten bir kadro olduklarını, 
milletin teveccühleri, Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın liderliğiyle 
daha nice hizmetleri vatandaş-
larla buluşturacaklarını sözleri-
ne ekledi. GİRESUN (AA)

‘Annesine Sarılıp Isınmaya 
Çalışan Çocuklar Var’

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, “Kış günü 
elektrik ve doğalgaz faturasını ödeyemeyen, evine ekmek 

götüremeyen, annesine sarılarak ısınmaya çalışan yavrula-
rımız var. İktidar, halktan kopuk yaşıyor” 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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ESAS NO : 2022/44 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 
BULUNDUĞU YER : Giresun Merkez Kemaliye 
Köyü
MEVKİİ : Camiyanı
PAFTA NO : -
ADA NO : 109 
PARSEL NO : 23
VASFI : Fındık Bahçesi
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.268,61 m2.
MALİKİN ADI VE SOYADI : Lütfüye Arık-Ahmet 
Arık-Lütfiye Çömez-Selma Demirbaş
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 
Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın 
trafo yerine isabet eden 71,11 m2’lik kısmının 
mülkiyetinin trafo yeri olarak Tedaş Genel 
Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesi talep 
ve dava edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, 
malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda 
yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 
tespiti ve tescili için davacı idare tarafından 
mahkememizin 2022/44 Esas  sayısında dava 
açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. 
maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. GİRESUN 2. ASLİYE 
HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01544700)

Dr. Öğrt. Üyesi Berkan ŞAHİN
Başhekim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu

‘YAPILAN ISLER ONEMLi BiR ORNEK’
“Dereli’de yapılan işler, bu ülkede devletin ve hükümetin vatandaşına sahip çıkma, dertlerini çözme, kayıplarını 

telafi etme konusundaki gücünü, imkanlarını, kararlılığını göstermesi bakımından önemli bir örnektir”

Giresunlulara AK 
Parti’yi yüzde 49 
oyla birinci çıkararak, 

belediyedeki hizmet bayrağını 
tekrar kendilerine verdikleri için 
şükranlarını sunan Erdoğan, 
bu güvene layık olabilmek için 
merkezi, ilçeleri, köyleriyle 
Giresun’un tamamında tüm 
imkanlarıyla çalıştıklarını ve ça-
lışacaklarını söyledi. Erdoğan, 
2020 Ağustos ayında meydana 
gelen sel felaketinde Dereli 
ilçesinin de aralarında bulundu-
ğu 7 ilçede can ve mal kayıpları 
yaşandığını, en çok hasarın da 
Dereli’de olduğunu anımsattı.

Arama ve kurtarma çalışma-
larının ardından hemen kolları 
sıvayarak Dereli’yi konutları, iş 
yerleri ve altyapısıyla adeta yeni 
baştan inşa ettiklerine işaret 
eden Erdoğan, “Bir daha belini 
doğrultamaz denilen bu ilçemizi 
bir yıl gibi kısa bir sürede tekrar 
ayağa kaldırdık. Zira biz söz 
verirsek yaparız, laf değil, iş 
üretiriz iş. İşte ‘laf ola beri gele’ 
değil, Dereli orada Giresun 
merkez burada. Bugün de hem 
yapımı tamamlanan konut, iş 
yeri ve altyapı projelerinin resmi 

açılışını yapmak hem de hasret 
gidermek için programımıza De-
reli’den başladık.” diye konuştu.

Açılışını yaptıkları eserlerin 
bir kez daha Derelililere hayır-
lı olmasını dileyen Erdoğan, 
aynı şekilde Doğankent’te de 
selin yıktığı konut ve iş yerlerini 
yeniden inşa ettiklerini söyle-
di. Bugün orada tamamlanan 
yatırımların sevincini de Gire-
sunlularla paylaştıklarını anlatan 
Erdoğan, “Dereli’de yapılan 
işler, bu ülkede devletin ve 
hükümetin vatandaşına sahip 
çıkma, dertlerini çözme, kayıp-
larını telafi etme konusundaki 
gücünü, imkanlarını, kararlılığını 
göstermesi bakımından önemli 
bir örnektir.” dedi.

“Bizim kitabımızda hal-
kınla beraber olacaksın”

Erdoğan, sel felaketi yaşandı-
ğında bakanlarla birlikte Do-
ğankent ve Dereli’de olduklarını 
belirterek şöyle devam etti:

“Balıkçıya gitmedik. Nereye 
gittik? Biz vatandaşlarımızın ya-
nına gittik. Onlarla beraber olduk. 
Onların derdi ile dertlendik ama 
birileri de bakıyorsunuz bir yerler-

de kafayı bulmaya gidiyor. Öbür 
tarafta kar, bora, fırtına esiyor hiç 
umurlarında değil. Bu belediye 
başkanlığını ben de yaptım. Hem 
de İstanbul’da ve böyle kar, bora, 
fırtına olacak, deprem olacak, sel 
olacak, yok Bodrum’a git, yok bil-
mem şuraya git, buraya git, bizim 
kitabımızda o yok, bizim kitabı-
mızda halkınla beraber olacaksın 
halkınla.”

Erdoğan, deprem ve yangın 
afetlerinde bakanların Antalya’da, 
Muğla’da, Kastamonu’da, Boz-

kurt’ta olduğuna dikkati çekerek 
“Peki Cumhurbaşkanı neredeydi? 
O da onların yanındaydı, tek tek 
dolaştık, ne eksiği var? Traktör, 
traktörünü gönderdik. Ne eksiği 
var? Binalar yanmış yıkılmış, he-
men o binalar da yapılıyor, aynen 
Dereli’de olduğu gibi niye? Sen 
devletsin, devlet. Sen onları kendi 
başına bırakamazsın. Hemen 
onların yanında yerini alacaksın. 
Eksikleri bir an önce gidereceksin, 
sel afeti mi oldu? Bunu giderecek-
sin. Çünkü görevim bunu gerekti-

riyor.” ifadelerini kullandı.

“Yükselen bir 
Türkiye’yi inşa ettik”

2002 yılında ülkeyi yönetme 
sorumluluğunu üstlendiklerinde 
millete, “Türkiye’yi 4 temel taş 
üzerinde, eğitim, sağlık, adalet, 
emniyet bunların üzerinde yük-
selteceğiz.” dediklerini anımsatan 
Erdoğan, “Bunlar yetmez başka, 
‘ulaşım’ dedik, ‘enerji’ dedik, 
‘tarım’ dedik, ‘dış politika’ dedik. 
Bütün bunlar üzerinde yükse-
len bir Türkiye’yi inşa ettik. İşte 
ben şimdi görüyorum ki Giresun 
bizden aldığı bu enerji ile şu anda 
karşımdaki topluluğa bakıyorum 
aynı sinerji burada da var. Zira de-
mek ki birbirimize aşığız. Aşk, öyle 
bir şeydir ki kişinin sevdiğinde yok 
olmasıdır. Biz sizi seviyoruz ve 
sizde yok oluyoruz.” diye konuştu.

Eğitimde 76 üniversite ile baş-
ladıklarını, şu anda Türkiye’nin 
81 vilayetinde 206 üniversite 
ile üniversitesi olmayan bir ilin 
kalmadığına dikkati çeken Erdo-
ğan, “Biz dertliyiz, biz bu millete 
aşığız, aşık ve bizi bu dert yollara 
döktü. Biz Ferhat olduk, siz Şirin. 
Dağları deldik, Şirin’e ulaştık. 

Öyle Ferhat olmak, her kişinin 
karı değil ve Ferhat, Şirin’le işte 
bu yolculukta buluşuyor. Şimdi 
de bugün Giresun’da sizlerle 
buluştuk. Ne mutlu bize ve bu 
havada, bu soğukta sizlerin sı-
caklığı havayı da ısıtıyor.” dedi.

Erdoğan, yarın da Trabzon’a 
gideceklerini belirterek şunları 
kaydetti: “Eğitimde, Teyyaredüzü 
ve Espiye İmam Hatip okulları-
mızı, Espiye’de ayrıca bir orta 
okulumuzu, Şebinkarahisar Fen 
Lisesi’nin kapalı spor salonu-
nu buradan resmen açıyoruz. 
Üniversitemizin Spor Bilimleri 
Fakültesi binası ile diğer yatırım-
ların açılışlarını da bugün yapıyo-
ruz. Bitmedi, Giresun’da stadyum 
var mıydı? İşte biz sporda 22 bin 
kişilik Çotanak Stadı ile Atle-
tizm Sahası’nın Olimpik Yüzme 
Havuzu ve bin seyircili tribünün, 
merkezdeki 3 bin 500 kişilik spor 
salonunun, Espiye Futbol Sahası 
ve 500 kişilik tribünün, Bulancak 
Gençlik Merkezi ve 2 bin kişilik 
tribünün çeşitli kapalı halı saha-
ların açılışlarını bugün buradan 
gerçekleştiriyoruz. Biz laf üretmi-
yoruz, iş üretiyoruz iş.” 

GİRESUN (AA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun’da konuştu:
Ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 10 milyar liralık yatırım yaptık

Karaismailoğlu, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen, 
Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi, Doğal-
gaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile 
yapımı tamamlanan diğer projelerin 
toplu açılış töreninde, Erdoğan’ın 
önderliğinde 20 yıl önce başlattıkla-
rı ulaşım ve iletişim seferberliğinin 
somut, hayatı kolaylaştıran, refahı 
artıran sonuçlarını görmek için bir 
arada olduklarını belirtti.

Giresun’un 20 yıl önceki duru-
muyla bugünkü durumu arasında 
dağlar kadar fark olduğunu ifade 
eden Karaismailoğlu, “Hiç eğip 
bükmeden, yekten söyleyeyim. 
Giresun’un son 20 yılda sadece 

ulaştırma ve haberleşme altyapısı-
na yaklaşık 10 milyar liralık yatırım 
yaptık. Uluslararası standartlarda 
yollar inşa ettik, dünyayı şehrimi-
zin ayağına getirdik. En kaliteli, en 
güvenli yolları sizlerle buluşturduk. 
Artık her yer Giresun’a çok yakın.” 
dedi.

Karaismailoğlu, Giresun’a ge-
lenlerin isterlerse Karadeniz Sahil 
Yolu isterlerse de Ordu-Giresun 
Havalimanı’nı kullanarak kentin 
güzelliklerine ulaşabildiklerini 
dile getirerek, 28 kilometre olan 
Giresun’daki toplam bölünmüş yol 
uzunluğunu 19 yılda yüzde 425 
artırarak 150 kilometreye çıkardık-
larını, yolların kalitesini ve güvenli-
ğini yükselttikleri anlattı.

Giresun’da yaklaşık 1,5 yıl 
önce büyük bir felaket yaşandığını 
anımsatan Karaismailoğlu, şunları 
kaydetti:

“O dönemde yüce devletimiz, 
Giresun’u yeniden ayağa kaldırmak 
için bütün imkanlarını seferber etti. 
Devlet, millet seferberliğinin tarihi 
örneklerini hep birlikte yaşadık. 
Şükür ki çok kısa zamanda şehri-
mizi ayağa kaldırdık. Altı Şehitler 
Köprümüzü 70 gün gibi kısa bir 
sürede tamamladık. Dereli Köp-
rümüzü de yeniden inşa ederek 
milletimizin hizmetine sunduk. Kış 
şartlarının zorluklarını azaltmak 
için Eğribel Tünelimizin bir tüpünü 
hizmete açarak Şebinkarahisar-De-
reli yolunda yaşanan zorlukları 

ortadan kaldırdık. Bugün de burada 
aralarında Duroğlu Varyantı’nın da 
bulunduğu toplu açılış töreninde si-
zinle beraberiz. Duroğlu Varyantı ile 
birlikte yollar, köprüler, tüneller bir 
bir bitiyor, sizlerin hizmetine giriyor. 
İnşallah devam eden projelerimizi 
de en kısa zamanda bitirip sizlerin 
hizmetine sunacağız.”

Karaismailoğlu, Ordu-Giresun 
Havalimanı’nın Türkiye’nin deniz 
üstüne yapılan ilk havalimanı, 
dünyada ise deniz üzerine yapılan 
4 havalimanından biri olduğuna 
dikkati çekerek, gelecek aylarda 
deniz üzerindeki 5’inci havalimanı-
nı da Türkiye’ye yaparak hizmete 
alacaklarını bildirdi. 

GİRESUN (AA)

Bölge Yatılı Hafızlık Kur’an 
Kursu’nda hafızlık eğitimi-

ni tamamlayan ve Diyanet İşleri 
Başkanlığınca uygulanan 
Hafızlık Tespit Sınavı’nda 
başarılı olarak “Hafızlık 
Belgesi” almaya hak 
kazanan öğrenciler için İl 
Müftülüğünde “Belge Tak-
dim Töreni” düzenlendi.

Öğrencileri tebrik 
eden Giresun İl Müftüsü 
Ramazan Topcan, “Sizler 
yüce Kur’an’ı şahsınızda 

temsil eden insanlarsınız. Sizler 
gibi Kur’an ilkelerini özümse-
miş dürüst ve erdemli insanlara 

ihtiyacımız var. Hafız oldunuz, 
hafız kalınız. Bu zordur. Ama 
sizler zorlukları aşmasını başaran 

gençlersiniz. Sizler anne 
ve babalarınızın yüz akı, 
iftihar vesilesisiniz. Rab-
bim her daim yüzünüzü 
ak, yolunuzu açık etsin.” 
dedi.

İl Müftüsü Topcan, 
Kur’an kursu öğreticileri 
Tunay Ocakcı ve Rama-
zan Necmettin Ergin’i 
tebrik etti. Müftü Topcan, 

sınıfının tamamını mezun eden 
Ebubekir Bekdemir’i ise tebrik 
ederek başarılar diledi.

Topcan, eğitimlerini tamamla-
yan öğrenciler Yakupcan Aksu, 
Ömer Faruk Beyaz, Muhammed 
Kayra Özer, Enes Dada, Polat 
Ekber Tanrıverdi, İhsan Temiz, 
Halit Mokhtar, Muhammed Nour-
zai, Atakan Yazar, Öner Faruk 
Doğan, Yiğit Fatsa, Hacı Mehmet 
Nefes ve Ömer Faruk Şahin’e 
hafızlık belgeleri ile birlikte çeşitli 
hediyeler takdim etti.

HAFIZLAR BELGELERiNi ALDI
Giresun İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini 

tamamlayarak mezun olan 13 öğrenciye hafızlık belgeleri takdim edildi

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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MEMLEKET YANIYOR, 
HALK GEÇİNEMİYOR

Elektrik, doğalgaz ve 
akaryakıt başta olmak üzere 
yapılan zamların halkı perişan 
ettiğine dikkat eden Yüksel, 
“Memleket yanıyor. Gittiğimiz 
her yerde, elektrik ve doğal-
gaz paramızı ödeyemiyoruz. 
Doğalgaz olmayan yerde 
kömür alamıyoruz. İnsanlar 
perişan durumdalar. Genel 
Başkanımız gidip dert dinliyor, 
oy istemiyor. İnsanlara doku-
nuyor. İktidara sesleniyorum; 
Beyler sokağa inin, halkın 
derdini dinleyin, ekmeksiz 
evler var. Annesine sarılıp 
ısınmaya çalışan çocuklar var. 
Doğalgaza yapılan zamlar 
ortada. Cumhuriyet tarihinin 
en büyük krizini yaşıyoruz. Siz 
tutup OSB’leri kapattırıyorsu-
nuz. Üretim duruyor. Bozulan 
işlenmesi gereken hammadde 
kaldı insanların elinde, bun-
ların zararını kim ödeyecek. 
Ama mevcut iktidar yandaş 
müteahhitlerin vergi borcunu 

affediyor” şeklinde konuştu.
Türkiye’de gençlerin gele-

cek kaygısı yaşadığına dikkat 
çeken Yüksel, “KPSS’ye 
giriyor gençlerimiz, puanını 
alıyor. Atanırım gözüyle ba-
kıyor ama mülakat yapılıyor. 
Mülakat neden mi var? Adam 
kayırmak için, yandaşı işe 
almak için getirildi. 98 KPSS 
alan gencimiz elenirken, 
vicdanlar sızlamalı. Siyasetçi 
başını yastığa koyduğunda 
bu işe alımı yaptım ama kimin 
hakkını yedim diye düşün-
meli. Toprağın üstü kadar altı 
var. Hepimiz bir gün ölece-
ğiz. Bu kul hakkını yiyenler, 
yenmesine göz yumanlar, 
ölümsüzlüğü mü keşfetti.

Yunus Emre ne diyor; ‘Var-
sın olsun üzülme, Mazlumun 
ahı, indirir şahı, ama her şeyin 
bir vakti vardır.’ İşte o vakit 
sandık gelecek ya o zaman 
olacak. Haksızlık karşısında 
susan dilsiz şeytandır. Biz 
susmayacağız. Mazlumların 
halkımızın sesi olacağız” 
ifadelerini kullandı.

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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Yıldırım, Giresun 
Atatürk Meydanı’n-
da, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla gerçekleştirilen, 
Çotanak Spor Kompleksi, 
Aksu Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım 
Hattı Altyapı Projesi ile yapımı 
tamamlanan diğer projelerin 
toplu açılış töreninde, Dereli 
ilçesinin büyük bir sel felaketi 
yaşadığını söyledi.

Acıların hemen sarıldığını, 
ilgili tüm bakanların ve yö-
neticilerin ilk andan itibaren 
Dereli’de olduklarını belirten 
Yıldırım, “Orayı mesken tuttu-
lar. Yaraları sardılar, acıların 
hafiflemesine katkı sağladılar.” 
diye konuştu.

Yıldırım, bir yıl gibi sürede 
altyapının yenilendiğini, yolla-
rın yapıldığını, yıkılan binaların 
çok daha güzel şekilde yeni-
den inşa edildiğini vurgulaya-
rak, şöyle devam etti:

“İşte değerli hemşehrilerim, 
memleket sevdalısı budur. 
İnsan sevgisi budur. Lafla 
peynir gemisi yürümüyor. 

‘İşimiz hizmet, gücümüz 
millet’ dedik. Liderimizin 
arkasında dağ gibi sorun-
ları, dağ gibi hizmetlere 
dönüştürerek bugünlere 
geldik. Bugün Şebinka-
rahisar’dan kara yoluyla 
geldim. O geçit vermez 
Eğribel’in belini de kırdık. 
O tüneli de yaptık ve hiz-
mete soktuk. Allah emeği 
geçenlerden razı olsun. 
Başta Cumhurbaşkanımız 
olmak üzere, bu hizmetle-
rin ülkemize getirilmesin-
de katkısı olan herkesten 
Allah razı olsun.”

“Giresun’u biz 15 
Temmuz gecesi biliriz”

Terörle mücadelenin karar-
lılıkla devam ettiğini, güvenlik 
güçlerinin destek yazdığına 
dikkati çeken Yıldırım, şunları 
kaydetti:

“20 yılda Türkiye’nin do-
ğusundan batısına, kuzeyin-
den güneyine yolları böldük, 
gönülleri birleştirdik. Yolları 
böldük, milleti birleştirdik. Ama 
bir şeye çok dikkat ettik. Dedik 

ki, ‘Yolları böleriz, Türkiye’yi 
böldürtmeyiz.’ İşte terörle 
mücadelede evelallah güven-
lik kuvvetlerimiz, kahraman 
Mehmetlerimiz destan yazıyor. 
Sadece kendi vatan toprakla-
rımızda değil, etrafımızdaki de 
güneyimizdeki de şer odakları-
nı bir bir ortadan kaldırdık. Gi-
resun’u biz 15 Temmuz gecesi 
biliriz. Giresun o gece liderinin 
çağrısıyla ay yıldızlı bayrağıyla 
meydanlara indi, alçak FETÖ 
hainlerine hak ettiği dersi 
verdiniz. Ay yıldızlı bayrağımız 
inmedi. Ezanlarımız dinmedi, 

milletimiz bu alçaklara asla 
ve asla geçit vermedi.”

Yıldırım, şimdi önlerinde 
yeni hedefler olduğunu ifade 
ederek, “Yeni yapacak proje-
lerimiz var. Gençlerimiz için, 
kadınlarımız için, gelece-
ğimiz için çok önemli güzel 
işlerimiz var.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın güzel hizmetleri ve 
müjdeleri paylaşacağını be-
lirten Yıldırım, “Yeni bir des-
tan yazmaya var mısınız? 
2023’de Cumhuriyetimizin 
100’üncü yılına giderken 

milletin adamı, Türkiye sevda-
lısı Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ı tekrar rekor 
oyla seçmeye hazır mısınız 
Giresunlular? Allah sizden razı 
olsun. Siz de bu enerji, sevgi 
oldukça, biz de Cumhurbaş-
kanımızın yanında onunla be-
raber yılmadan, yorulmadan, 
memleketimiz için milletimiz 
için çalışmaya, üretmeye 
devam edeceğiz. Ne dedik, 
‘Durmak yok, yola devam.’” 
diye konuştu. 

GİRESUN (AA)

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Giresun’da konuştu:

‘Dedik ki ‘Yolları böleriz, 
Türkiye’yi böldürtmeyiz’ 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Giresun’da konuştu:
‘Müsterih olunuz, en kötü günler geride kaldı’
Koca, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın katılımıyla gerçekleştiri-
len, Çotanak Spor Kompleksi, 
Aksu Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım 
Hattı Altyapı Projesi ile yapımı 
tamamlanan diğer projelerin 
toplu açılış töreninde, küresel 
bir salgınla mücadeleyle zorlu 
iki yıl geçirdiklerini, salgının 
yıkıcı etkisini geride bırakarak 
yok olup gitmekte olduğunu 
söyledi.

Salgının ilk gününden bu-
güne kadar ilk tepki gösteren, 
yerinde kararlar alan bir irade 
ortaya konulduğunu, Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın kendileri-
ne tevdi ettiği milletin sağlığı 
emanetini layıkıyla muhafaza 
etmeye gayret ettiklerini vurgu-
layan Koca, şunları kaydetti:

“Küresel salgın ilan edilme-
mişken Bilim Kurulu’nu kurup, 
salgınla mücadele rehberimizi 
Dünya Sağlık Örgütü’nden 
önce ilan ettik. Hızla duruma 
vaziyet ederek tedbirler hayata 
geçirdik. Aşı programı başla-
dığında vatandaşımızı en hızlı 
şekilde aşı ile buluşturmuş ve 
çok kısa sürede vatandaşları-
mızın çok büyük bir bölümünü 
aşıladık. Bilimin gereklerini 
yerine getirmiş ve her bir 
vatandaşımızın sıhhat ve 
selameti için çalıştık. Bunları 
yaparken sosyal gerçeklerden, 
hayatın tartışmasız gereklilik-
lerinden ise taviz vermedik. 
Vatandaşımız sabretti, azmetti 

ve bugünlere geldik.”
Koca, Türkiye’nin salgının 

başında nasıl tüm ülkelerden 
erken hareket etmişse, salgın-
la mücadeleyi tamamlarken 
de herkesten önce hareket 
ettiğinin altını çizerek, şöyle 
devam etti:

“Kısıtlamaların en makul sü-
rede kaldırıldığı ülkeyiz. Temel 
kişisel korunma tedbirleri ve 
aşı dışında tüm kısıtlamaları 
kaldırdık. Hastalığın etkisini 
azalttığını görür görmez karan-
tina süreleri ve tarama testleri 
dahil uygulamalarımızı gün-
celledik. Gelişmiş olduğu iddia 
edilen ülkeler sağlık hizmetleri-
nin verilmesinde bizim çok ge-
rimizde kaldıkları gibi kısıtlama 
ve tedbirlerin kaldırılmasında 
da bizi izlediler. Bugün tüm 
ülkeler, tüm salgın kurallarını 
nasıl kaldıracaklarını tartışıyor 
ve karar almaya çalışıyor, oysa 
biz sayın Cumhurbaşkanımı-

zın önderliğinde bunları tam 
zamanında ve vatandaşımızı 
yormadan, yıpratmadan, her-
kesten önce hayata geçirdik. 
Salgın geri dönmemek üzere 
gündemimizden çıkıyor. Tüm 
dünyayı çepeçevre saran 
kurallar manzumesi artık tarih 
oluyor. Bu elbette tedbirsiz 
hareket edeceğimiz anlamına 
gelmez. artık tedbir kişisel.”

Yerli aşı TURKOVAC’a gös-
terilen ilgiye müteşekkir oldu-
ğunu dile getiren Koca, “Kendi 
aşımızla kendi gücümüzün 
sahibiyiz. Bilimsel tüm gerekli-
likleri yerine getirerek etkili ve 
güvenli bir aşıyı tamamen yerli 
olarak geliştirdik. Ülkemizin 
gücüne, bilim insanlarımızın 
başarılarına inanın, onlarla 
gurur duyun. Aşı tercihinde, 
‘Benin tercihim TURKOVAC’tır’ 
diye yüksek sesle söyleyin.” 
ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sözlerini 

şöyle sürdürdü: “Artan vaka 
sayılarının sizi ürkütmeme-
sini Sağlık Bakanınız olarak 
en yüksek sesle söylüyorum; 
endişe etmeyiniz, hastalık eski 
günlerindeki gücünde değil. 
Grip olan vatandaşlarımızın 
sayısını günlük olarak ilan 
etsek benzer manzaralarla 
karşılaşacağız. Gripten kay-
bettiğimiz vatandaşlarımızın 
sayısını günlük olarak açıkla-
sak salgından farklı olmadığını 
göreceğiz. Müsterih olunuz, en 
kötü günler geride kaldı.”

Giresun’daki 
sağlık yatırımları

Koca, Giresun’un sağlık 
altyapısının geliştirilmesi için 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
kendilerine vazife verdiğini 
ve bu vazifenin de gereğini 
yaptıklarını vurguladı.

Giresunluları 148 aile he-
kimliği biriminde ve 6 entegre 
ilçe hastanesinde birinci ba-
samak sağlık hizmetleriyle bu-
luşturduklarını belirten Koca, 
hastane hizmetlerinin 9’u dev-
let hastanesi, 1’i fizik tedavi 
ve rehabilitasyon merkezi, 2’si 
eğitim ve araştırma hastanesi 
olmak üzere dal hastaneleriy-
le birlikte 16 sağlık tesisinde 
yürütüldüğünü aktardı.

Giresun’da 384’ü uzman 
doktor olmak üzere 760 
doktor, 120 diş hekimi, 2 bin 
71 hemşire ve ebe, 2 bin 77 
destek personeliyle toplamda 
5 bini aşkın sağlık personeli-

nin hizmet verdiğini ifade eden 
Koca, şu değerlendirmede 
bulundu:

“Salgın koşulları nedeniyle 
açılış törenini bugüne ertele-
diğimiz Giresun Eğitim Araş-
tırma Hastanemiz ise güçlü 
sağlık altyapısı ve kadrosuyla 
Giresunluların sağlık hizmeti 
talebini karşılamada önemli bir 
rol üstlenmiştir. 76 bin metre-
kare üzerine kurulu 400 yataklı 
Eğitim ve Araştırma Hastane-
mizde 78 yoğun bakım ünitesi, 
16 ameliyathane, 108 adet 

poliklinik, 34 diyaliz ünitesi, 
4 yataklı yanık merkezi, kalp 
cerrahisi ve anjiyo merkeziyle 
onkoloji tanı merkezi bulun-
maktadır.”

Koca, millet, memleket ve 
her bir vatandaş için daha mü-
reffeh ve aydınlık bir gelecek 
hayaliyle var gücüyle çalışan, 
üreten bir kadro olduklarını, 
milletin teveccühleri, Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın liderliğiyle 
daha nice hizmetleri vatandaş-
larla buluşturacaklarını sözleri-
ne ekledi. GİRESUN (AA)

‘Annesine Sarılıp Isınmaya 
Çalışan Çocuklar Var’

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, “Kış günü 
elektrik ve doğalgaz faturasını ödeyemeyen, evine ekmek 

götüremeyen, annesine sarılarak ısınmaya çalışan yavrula-
rımız var. İktidar, halktan kopuk yaşıyor” dedi.



GÜNDEM
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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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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Giresun’da konuştu:
1815 dairemizin kapısına kadar doğal gazı ulaştırdık hamdolsun

“(Doğal gaz çalışmaları) De-
reli’mize ve Doğankent’imize 
bu kapsamda 7,5 milyon liralık 
yatırım yaptık. 1815 dairemi-
zin kapısına kadar doğal gazı 
ulaştırdık hamdolsun”

Dönmez, Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla gerçekleştirilen Ço-
tanak Spor Kompleksi, Aksu 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı 
Projesi ile yapımı tamamlanan 
diğer projelerin toplu açılış 
töreninde, bugün millete ver-
dikleri sözü yerine getirmenin, 
milletin karşısına dimdik çıka-
bilmenin gurur ve mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade etti. Bakan 
Dönmez, Dereli’de ve Doğan-

kent’te yaşayan vatandaşlara 
söz verdikleri gibi doğal gazı 
getirdiklerini belirtti.

Yaklaşık 1,5 yıl önce 
yaşanan selin açtığı yaraları 
sarmak için Giresun’da vatan-
daşlarla birlikte olduklarını dile 
getiren Dönmez, Dereli’nin ve 
Doğankent’in her köşesinde 
vatandaşlarla buluştuklarını, 
dertleştiklerini, sorunlarına 
çözüm aradıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
liderliğiyle, devletin ve milletin 
nasıl kenetlendiğini Giresun’da 
bir kez daha gördüklerini 
söyleyen Dönmez, devletin 
her türlü imkanıyla ilçelerin bir 
an önce ayağa kaldırılması 
için tüm kurum ve kuruluşlarla 

alanda olduğunu vurguladı.
Dönmez, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın, ilçelere doğal gaz 
götürülmesi için kendilerine ta-
limat verdiğini belirterek şöyle 
devam etti:

“Bizler de çalışmalarımıza 
hızlıca başladık ve hamdolsun 
bugün burada bu müjdeyi siz-
lerle paylaşmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaş-
kanımız doğal gazla ilgili yaptı-

ğı her konuşmada şu hususun 
altını özellikle çizdi, ‘doğal gazı 
olmayan şehir kalmayacak.’ 
İşte bu vizyon, bu kararlılık 
sayesinde hamdolsun bugün 
81 ilimizin tamamı doğal gaza 
kavuştu. Bugün Hakkari’deki 
vatandaşımız da Edirne’deki 
vatandaşımız da aynı konfor-
dan yararlanıyor. İkisi de bir 
düğmeyle evini ısıtıyor, ocağını 
yakıyor, suyunu ısıtıyor. Bizim 
için hizmet ederken vatandaş 
ayrımı söz konusu değildir. 
Milletin rahatı, memleketin 
menfaati vardır.”

Dereli ve Doğankent’te de 
vatandaşların artık bir düğ-
meyle ısınacaklarını söyleyen 
Dönmez, şunları kaydetti:

“Özellikle hanım kardeş-
lerimiz bu işe çok sevinecek 
biliyorum. Bir ömür boyu biz-
lere hayır duası edeceklerine 
de gönülden inanıyorum. Artık 
soba kur, kömür taşı, külünü 
boşalt, bu eziyetler tamamen 
bitiyor. Tek bir düğmeyi çevire-
ceksiniz, eviniz hem ısınacak 
hem de çevreyi temiz tutacak-
sınız. İsi, külü, dumanı artık 
geride kaldı. Dereli’mize ve 
Doğankent’imize bu kapsamda 
tam 7,5 milyon liralık yatırım 
yaptık. 1815 dairemizin kapısı-
na kadar doğal gazı ulaştırdık 
hamdolsun.”

Dönmez, Piraziz, Görele, 
Tirebolu, Yağlıdere ve Güce 
ilçelerine de doğal gaz müjdesi 

verdi ve “İnşallah bu yıl içinde 
bu ilçelerimize de doğal gaz 
götüreceğiz. Gayret bizden, 
takdir Allah’tan. Bugüne kadar 
tam 643 yerleşim birimine do-
ğal gaz götürdük. Bu yıl içinde 
de 78 yerleşim yerimizi daha 
doğal gazla buluşturacağız.” 
dedi.

Bakan Dönmez, “Son 20 
yılda doğal gazdan faydalanan 
vatandaşımızın sayısı 4 mil-
yondan 56 milyona yükseldi. 
Doğal gaz imkanı sunduğumuz 
vatandaşımız 17 milyondan 4 
kat artışla 68 milyona yükseldi. 
Durmadan, yorulmadan, büyük 
bir şevkle çalışmaya devam 
ediyoruz. diye konuştu.

GİRESUN (AA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’da konuştu:

Nerede bu devlet sözü yok artık 
Allah devlete zeval vermesin var 
“Hepimiz, ‘Nerede 

bu devlet?’ sözüyle 
büyüdük. Recep Tay-
yip Erdoğan’ın yönetti-
ği Türkiye’de, ‘Nerede 
bu devlet?’ yok, ‘Allah 
devlete zeval verme-
sin’ sözü var”

Soylu, Cumhur-
başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla gerçekleş-
tirilen, Çotanak Spor 
Kompleksi, Aksu 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Doğalgaz 
Dağıtım Hattı Altyapı Projesi 
ile yapımı tamamlanan diğer 
projelerin toplu açılış töreninde, 
Dereli ve Doğankent ile bir çok 
ilçede 20 Ağustos 2020’de sel 
ve afetle karşı karşıya kalındı-
ğını anımsattı.

Allah’tan bir daha memle-
kete, insanlığa böyle bir afet 
göstermemesini dileyen Soylu, 
“Sayın Cumhurbaşkanımız 
afeti duyar duymaz hemen, 
‘Hemşehrilerimin yanına gide-
ceksiniz’ talimatını verdikten 
sonra, sabah gün ışımadan 
belediye başkanları, valilerimiz, 
kaymakamlarımız, milletvekil-
leri, devletin tüm kurumlarıyla 
burada birlikte olduk.” ifadeleri-

ni kullandı.
Soylu, bölgeye gittiğinde, 

“Allah’ım herhalde bu küçük 
kıyamet” dediğini anlatarak, 
“Bütün dükkanlarımız, evlerimiz 
sel sularıyla neredeyse alt üst 
olmuştu. O sabah insanlarımı-
zın, hemşehrilerimizin yüzünün 
nasıl umutsuzluğa döndüğünü 
ve nasıl bir olayla karşı karşıya 
kaldığımızı hissettiğimizden 
sonra, kıymetli Cumhurbaş-
kanımızı bir kez daha arayıp 
durumu arz ettim. Sayın Cum-
hurbaşkanımız talimat verdi, 
devlet tüm gücüyle burada 
oldu.” diye konuştu.

Sadece Dereli ve Doğan-
kent’in değil, 500 grup yolu, 
binlerce kilometre kanalizas-

yonun ve hemen 
hemen her noktanın 
afetten etkilendiğine 
dikkati çeken Soylu, 
tahkimat duvarları, 
köprüler ve doğal-
gazla yepyeni bir 
anlayış oluşturmak 
için aylarca gayret 
ortaya konulduğunu 
vurguladı.

Soylu, geçmişte 
bir afet olduğunda, 
“Nerede bu devlet?” 
denildiğinin altını 
çizerek, “Hepimiz, 

‘Nerede bu devlet?’ sözüyle bü-
yüdük. Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yönettiği Türkiye’de, ‘Nerede bu 
devlet?’ yok, ‘Allah devlete zeval 
vermesin’ sözü var.” dedi.

Alanda bulunanlara, “Bu 
muhteşem topluluk 2023’e 
hazır mı?” sorusunu yönelten 
Bakan Soylu, “2023’te bü-
tün dünya bir olsa da cihan 
bir olsa da bunları sandıkta 
mağlup etmeye ve Türkiye’yi 
istikametinde yürütmeye hazır 
mı? Cumhuriyetin 100. yılında 
sandıkların rekorunu kırmaya 
hazır mı? Allah sizden razı 
olsun, Allah bizi size mahcup 
etmesin.” diye konuştu.

GİRESUN (AA) 

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Giresun’da konuştu:

2071 hedeflerimize el ele 
yürümeye devam edeceğiz
Kasapoğlu, Cumhur-

başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla gerçek-
leştirilen, Çotanak Spor Komp-
leksi, Aksu Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım 
Hattı Altyapı Projesi ile yapımı 
tamamlanan diğer projelerin 
toplu açılış töreninde yaptığı 
konuşmada bugün gerçekleştir-
dikleri açılışların Türkiye’ye ve 
millete hayırlı olmasını diledi.

Dereli ilçesindeki programın 
ardından alana geldiklerini belir-
ten Kasapoğlu, şunları söyledi:

“Bir felaketle karşılaşan ve 
akabinde devletimizin, hükü-
metimizin, sayın Cumhurbaş-
kanımızın vizyonuyla, güçlü 
liderliğiyle yaralarını teker teker 
sardığımız Dereli’den geliyoruz. 
Şükürler olsun oradaki konutları 
milletimizle buluşturduk ve şimdi 
yine Giresun’da hem merke-
zimizde hem ilçelerimizde pek 
çok tesisin açılışını gerçekleşti-
riyoruz. Türkiye’nin tüm vilayet-
lerinde olduğu gibi ulaşımdan 
sağlığa, sağlıktan eğitime, altya-
pıya, enerjiye her alanda olduğu 
gibi gençlik ve spor alanında 
da birbirinden eşsiz tesislerimi-
zi milletimize kazandırmanın, 
gençlerimizle, sporcularımızla 
buluşturmanın heyecanını, mut-
luluğunu yaşıyoruz.”

Kasapoğlu, dünyanın en 
popüler stadyumlarına meydan 
okuyacak derecede modern, 
donanımlı, 22 bin 28 kişi kapasi-
teli Çotanak Spor Kompleksi’nin 
Giresun’a, gençlere, sporculara, 
kulüplere hayırlı, uğurlu olması 
temennisinde bulundu.

Çotanak Spor Kompleksi’nde 
olimpik yüzme havuzunun da 
yer aldığının altını çizen Kasa-
poğlu, 1000 seyirci kapasiteli 
havuzda hem yeni yüzücülerin 
yetişeceğini hem de birbirinden 
kıymetli ulusal, uluslararası spor 
organizasyonlarına ev sahipliği 
yapılacağını ifade etti.

Kasapoğlu, yüzmenin en 
değer verdikleri branşlardan 
olduğunu ve herkesin yüzme bil-
mesini istediklerini vurgulayarak, 
tüm Giresunluları yeni açılan, 
ilçelerde bir kısmı tamamlanan 
ve bir kısmı da devam eden 
havuzlara beklediklerini kaydetti.

Giresun’da gençlik merkezi 
olmayan ilçe kalmayacağını 
vurgulayan Kasapoğlu, yurt-

lara ilişkin de “Türkiye’nin dört 
bir yanında birbirinden değerli 
gençlerimizi ev sıcaklığıyla, bir 
şefkatle, merhametle bağrına 
basan yurtlarımız. İşte bugün 
onlardan 2 tanesini de yine 
Giresun’da, Giresun’umuzla 
buluşturuyoruz. Gençlerimize, 
üniversitelerimizin birbirinden 
kıymetli, başarılı tüm gençlerine 
hayırlı, uğurlu olsun.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Kasapoğlu, AK Parti siyase-
tinde üretmek olduğunun altını 
çizerek, şunları kaydetti:

“AK Parti siyasetinde mil-
letle heyecanı paylaşmak var. 
Gerektiğinde kederi, hüznü, 
gerektiğinde sevinci paylaşa-
rak bu heyecana, bu hissiyata 
ortak olmak var. İnanıyorum ki 
Cumhurbaşkanımızın liderli-
ğiyle hem 2023 vizyonumuz 
hem 2053 vizyonumuz ve 
2071 hedeflerimize yine siz 
aziz milletimizden aldığımız 
güçle, güçlü bir şekilde, omuz 
omuza, el ele yürümeye devam 
edeceğiz. 2023’te biliyoruz ve 
inanıyoruz ki Giresun ve ilçeleri 
tıpkı bugüne kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da demokrasinin, 
milli iradenin, adaletin mesajını 
tüm dünyaya sandıkları patlata-
na kadar haykıracaklar.”

GİRESUN (AA)

‘Sandıkta size kesilen fatura daha ağır olacaktır’
CHP Merkez ilçe başkanı Murat Bektaş, elektrik zamlarını eleştirdi.
Vatandaşlarımız artık 

faturalarını sosyal medya-
da paylaşarak tepkilerini dile 
getiriyorlar. Aynı tüketim mik-
tarı ile neredeyse 2,5  katına 
yakın gelen faturalar normal 
bir dairenin-işyerinin kirasına 
yaklaşmış durumda. Memu-
ra, işçiye verilen zamlar ise 
elektrik, doğalgaz faturaları 

ile daha ilk aydan erimiş oldu. 
Geçmiş yıllarda TEİAŞ tara-
fından yapılan bir çalışmada 
evinde televizyon, buzdolabı, 
çamaşır makinası, bilgisayar, 
ütü, elektrikli süpürge, fırın 
bulunan iki çocuklu bir ailenin 
aydınlatma hariç ortalama 
elektrik tüketimi 181,10 kw 
olarak hesaplanmıştır. 

Dolayısı ile evli ve çocuklu 
standart bir ailenin 150 kw al-
tına düşme imkanı neredeyse 
imkansız  iken Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı’nın elektrik 
için  “az yakan az öder” do-
ğalgaz için ise “evlerinizi daha 
az ısıtın” diye tavsiyelerde 
bulunarak vatandaşın aklıy-
la alay eder açıklamalarını 

kınıyoruz. 
Derhal indirime gidilmesini 

ve 150 kw olarak belirlediğiniz 
komik kademenin makul se-
viyelere çıkarılmasını bekliyor 
ve uyarıyoruz; kötü yönetimi-
nizin faturasını bugün va-
tandaş ödüyor olabilir ancak 
seçim günü vatandaş da size 
ödetecektir.”



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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Bingöl’de yaşayan Budan 
ailesi, 7 yaşındaki 
Ahmet Yasin’in sağ-

lık durumundan şüphelenerek 
Malatya İnönü Üniversitesi Turgut 
Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik 
İliği Nakli Merkezine başvurdu.

Merkezde yapılan tetkikler so-
nucunda Ahmet Yasin’in doğuş-
tan Konjenital nötropeni (kemik 
iliği hücrelerinin oluşmaması) 
hastası olduğu belirtildi. Teda-
visine başlanan minik Ahmet’in 
daha sonra hastalığı ilerleyerek 
myelodisplastik sendroma (kemik 
iliği yetersizliği) döndü. Durumu 
gittikçe ağırlaşan Ahmet’e ardın-
dan akut lösemi tanısı konuldu.
Aile bireylerinden ve akraba-
lardan alınan kan örneklerinde 
uyumlu iliğin bulunamaması so-
nucunda Çocuk Kemik İliği Nakli 
Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Arzu 
Akyay’ın desteğiyle Türkiye Kök 
Hücre Koordinasyon Merkezine 
(TÜRKKÖK) başvuruldu.Kısa 
süre sonra TÜRKKÖK aracılı-
ğıyla akraba dışından yüzde 100 
uyumlu ilik bulundu. Merkezde 
nakil yapılan Ahmet Yasin, haya-
ta tutundu.

Ahmet Yasin’in annesi Ayşe 
Budan, oğluna geçen yıl lösemi 
tanısı konulduğunu ve haziran 
ayında akraba dışından donör 
bulunarak nakil yapıldığını söyle-
di.Bingöl’de yaşayan 11 yaşında-
ki diğer oğlu Muhammet Ali’nin 
de aynı rahatsızlıkları yaşadığını, 

şu anda durumunun kötü olma-
dığını, sürekli kontrol altında tu-
tulduğunu aktaran Budan, “Nakil 
süreci çok zor ve sabır isteyen bir 
süreç. Buradan seslenmek isti-
yorum, çoğu çocuk nakil bekliyor. 
İnsanlar nakli organ bağışı gibi 
görüyorlar ama nakil öyle değil. 
Kan veriyorsunuz, o kadar.” dedi.

Ahmet Yasin’in yapılan nakil 
sonrası durumunun daha iyi 
olduğunu anlatan anne Budan, 
“Çok mutluyuz. Çok şükür böyle 
duyarlı insanlar var. Herkes 15 
dakikalığına onkoloji servisini 
gezsin, bu çocukları görsün. 
Anlatılacak bir mutluluk değil. Bu 
bir hayat, herkesin çocuğu var. 
Bize nakil veren bağışçıya da çok 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Hastanede yattıkları süre bo-
yunca kendilerine sürekli trom-
bosit ve beyaz kan bağışlayan 

Malatya halkına teşekkür eden 
Budan, bu insanların haklarının 
ödenemeyeceğini belirtti.Ahmet 
Yasin’e aileden donör buluna-
madığını aktaran Budan, “Bir 
mucize gerçekleşti. Şu an çok 
şükür oğlum iyi. Bu hastalığı 
yaşayanlar ve aileleri birbirle-
rine destek olsunlar. Buradan 
devletimize de çok teşekkür 
ediyorum. Nakil ilaçları çok 
pahalı. Devlet desteklemezse 
biz kendi imkanlarımızla bir 
şey yapamayız. Devletimizden 
Allah razı olsun.” diye konuştu.

“Verici bulamasaydık 
Ahmet şu an burada 
olamayacaktı”

Çocuk Kemik İliği Nakli Mer-
kezi Sorumlusu Prof. Dr. Arzu 
Akyay ise Ahmet Yasin’in özel bir 

çocuk olduğunu söyledi.Akraba 
dışı nakillerin önemli olduğunu 
ifade eden Akyay, “Verici bula-
masaydık Ahmet şu an burada 
olamayacaktı ama çok şükür 
TÜRKKÖK’ten bulduk, nakil 
yapabildik. Sağ olsun duyarlı 
vatandaşlarımız TÜRKKÖK’e 
gidip verici oldukları zaman 
bulma olasılığımız artıyor. Ahmet 
Yasin sağlığına kavuştu. Gayet 
iyi durumda.” dedi.

Ahmet Yasin’in doğuştan 
rahatsızlığı bulunduğunu daha 
sonra ağır 2 hastalık daha atlat-
tığını hatırlatan Akyay, “Ahmet 
zorlu süreçlerden geçti. Hepsinin 
üstesinden gelebildi. Annesi de 
bu konuda çok büyük destek ver-
di. Hep mücadele ettiler. Bundan 
sonra da kontrollerimiz devam 
ediyor ama başlangıca göre çok 
daha iyi yerdeyiz.” diye konuştu.

“67. naklimizi yaptık”
Prof. Dr. Akyay, İnönü Üniver-

sitesi Turgut Özal Tıp Merkezi 
Çocuk Kemik İliği Nakli Merke-
zinin 2017’nin sonunda kuruldu-
ğunu hatırlatarak, “Merkezde 67. 
naklimizi yaptık. Sadece kardeş 
anne baba değil akraba dışı nakil 
de yapıyoruz. Nakillere başarılı 
şekilde devam ediyoruz. Bu has-
talıklar öyle hastalıklar ki aniden 
çıkıyor. Bir hafta önce iyiydiniz bir 
hafta sonra lösemi çıkabilir. Bu 
hepimiz için geçerli. Herkesin ba-
ğış yapmasını tavsiye ediyorum.”

KAN BAGISI KURTARIYOR
Malatya’da 10 ay önce lösemi tanısı konulan 7 yaşındaki Ahmet Yasin, 
TÜRKKÖK’ten nakille lösemiyi yenerek hayata yeniden “merhaba” dedi

İzmir’de kalp nakilli gazeteci 
Çağatay Çağlar, 53. yaş 

gününü kutlarken, bağış yoluyla 
ona ikinci bir yaşam sunan kalbi 
de 35 yaşına girdi.İzmirli gazeteci 
Çağatay Çağlar, 38 yaşındayken 
kalp kasları gücünü yitirmeye 
başladı.Hastanede 3 yıl süren yo-
ğun tedavilere rağmen sağlığına 
kavuşamayınca Çağlar’a Ege 
Üniversitesi (EÜ) Hastanesinde 
yapay kalp cihazı takıldı.

Çağlar, 8 ay boyunca kalbi-
ne kan pompalayan cihazdan, 
nakil haberiyle kurtuldu.Aydın’da 
çalıştığı iş yerinde beyin ka-
naması geçiren 23 yaşındaki 
Orhan Şadıllı’nın organları ailesi 
tarafından bağışlandı.Şadıllı’nın 
kalbi, EÜ Kalp Damar Cerrahisi 
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Özbaran başkanlığın-
daki ekip tarafından Çağatay 
Çağlar’a takıldı.Kalp naklinin 
yapıldığı günden bu yana geçen 
12 yılda, Çağatay Çağlar aynı 
hastalıkla mücadele edenlere 
destek vermek amacıyla 
Kalp Hastaları ve Nakillileri 
Derneğini kurdu.Sağlık 
sorunları ve ekonomik 
sıkıntılar nedeniyle zaman 
zaman dernek başkan-
lığını bırakma noktasına 
gelse de Çağlar, ikinci bir 
yaşam şansı elde etmek 
isteyenlere sırtını dönmedi 
ve kurduğu derneğe 3 
bine yakın kişi üye oldu.
İzmir’in köklü spor kulü-

bü Göztepe’nin sarı ve kırmızı 
renklerine, mesleğine ve yaşama 
sıkı sıkıya bağlı Çağatay Çağlar, 
53. doğum gününü, 35 yaşındaki 
kalbi ve umut verdiği 3 bin kişinin 
gönül desteğiyle kutladı.

Orhan Şadıllı’nın ailesiyle kalp 
bağı sürüyorÇağatay Çağlar, 
İzmir’in Göztepe semtindeki 
evinde 12 yıl boyunca kalbiyle 
yaşadığı Orhan Şadıllı’nın aile-
siyle görüştüğünü ve onları ailesi 
gibi gördüğünü söyledi.Kalbi 
bağışlayan Aydınlı ailenin çok 
zor günler geçirdiğini kaydeden 
Çağlar, “Kalbini taşıdığım Orhan 

Şadıllı’nın mezarına 
gidiyorum. 

Ailesiyle de 
tanıştım 
ve sürekli 
haberle-
şiyorum. 
Kardeşle-

riyle 

yüz yüze görüşüyorum. Annesi 
benimle sadece telefonla görüşe-
biliyor. Beni görmeye hazır değil 
ama her an dualarımdalar.” dedi.
Çağlar, hastalık sürecinde zor 
günlerde insanlara umut olacak 
bir dernek kurmayı hedef edindi-
ğini ifade ederek, aralarında kalp 
nakillilerin de bulunduğu 7 kişiyle 
Kalp Hastaları ve Nakillileri Der-
neğini kurduklarını anlattı.Amaç-
larının kalp hastaları ile kalp 
nakli adaylarına psikolojik destek 
verip katkı sağlamak olduğunu 
ifade eden Çağlar, organ bağışı 
farkındalığı oluşturmak için de et-
kinlikler düzenlediklerini aktardı.
Çağlar, derneğin ekonomik sı-
kıntılara rağmen ayakta kaldığını 
ve üye sayısının 3 bine yaklaş-
tığını kaydederek, çalışmalarını 
şöyle özetledi:”Derneğimizin 
Türkiye’nin her yerinden, 
Avrupa’dan üyeleri var. Özellikle 
sosyal medya hesapları üzerin-
den iletişimimizi sürdürüyoruz. 
Benim telefonumu 7 gün 24 
saat arayabiliyorlar. Dertleşmek 
isteyenler, hastalığına çözüm 
arayanlar, önerileri olanları 
derneğe kabul ediyoruz. 
Kalp hastalığıyla mücadele 
kolay bir şey değil. İnsanlar 
psikolojik olarak en küçük 
kalp hastalığında bile ne 
yapacaklarını şaşırıyorlar. Biz 
de manen elimizden gelen 
desteği veriyoruz. Fiziksel 

olarak da yönlendiriyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Hastanede yattığı günlerde 
hiç dışarı çıkamamanın acı-
sını, üzüntüsünü yaşadığını, 
yağmurda ıslanmanın bile ne 
kadar büyük mutluluk olduğunu 
keşfettiğini anlatan Çağlar, “Bana 
takılan kalbin değeri milyonlarla 
ölçülmez. 12 yıldır yaşadığıma 
şükrediyorum. Bundan sonra 
çoluğuma çocuğuma faydalı 
olmaya çalışacağım, organ ba-
ğışına destek olmaya da devam 
edeceğim.” dedi.

Para isteyenlere dikkatNakil 
beklediği günlerde kendisini yurt 
dışından arayan birtakım kişilerin 
para karşılığı kalp önerisinde 
bulunduğunu ifade eden Çağlar, 
“Dernek üyelerimize de bu tip 
teklifler geliyor. Maalesef bu işi 
yapan insanlar var. Aradıkları 
hastaları da, suç duyurusunda 
bulunması durumunda, can gü-
venliği ve ailesinin can güvenli-
ğiyle tehdit ettiklerini duyuyoruz. 
Üyelerimiz bizi arayıp ‘Ne yapa-
lım?’ diye soruyorlar. Bu teklifleri 
ciddiye almamalarını söylüyor ve 
diyalog kurmamalarını söylüyo-
ruz. Yasal yollarla süreci yönet-
melerini istiyoruz.” diye konuştu.

Çağlar, zor günlerinde hastala-
rın yanında yer alanların unu-
tulmadığını, unutulmayacağını 
dile getirerek, bağışçı aile, Ege 
Üniversitesi Hastanesi doktorları 
ve son dönemde evde bakım 
hizmetlerini yürüten Eşrefpaşa 
Hastanesi sağlık personeline de 
teşekkür etti.

Kendi 53, kalbi 35 yaşına girdi Kocaeli’de  hasta-
neye kaldırılan 

Arzu Yiğit’in beyin ölümü 
gerçekleşti. Ailesi, dok-
torların önerisiyle Yiğit’in 
organlarını bağışlamaya 
karar vererek 3 hastaya 
umut ışığı oldu.

Kocaeli’nin Çayırova 
ilçesinde yaşayan Arzu 
Yiğit, fenalaşarak Gebze 
Fatih Devlet Hastanesi 
acil servisine kaldırıldı. 
Burada yapılan müda-
halede beyin kanaması 
geçirdiği tespit edilen 
Yiğit, yoğun bakım ünite-
sinde tedavi altına alın-
dı. Yaklaşık 14 gündür 
yoğun bakımda yaşam 
mücadelesi veren Arzu 
Yiğit’ten üzücü haber 
geldi. Yapılan değer-
lendirme ve tetkikler 
sonucunda beyin ölümü 
gerçekleştiği belirlenen 
Yiğit’in ailesi, doktorların 
da önerisiyle annelerinin 
organlarını bağışlama 
kararı aldı. Yiğit’in or-
ganları ikisi İstanbul’da, 
biri Ankara’da olmak 
üzere toplam 3 hastaya 
yaşama umudu oldu. 

Yiğit’in kalbi Ankara Şe-
hir Hastanesi’nde, böb-
rekleri İstanbul Çapa Tıp 
Fakültesi’nde, karaciğeri 
ise Ümraniye Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde 
organ bağışı ile sağlı-
ğına kavuşmayı hayal 
eden 3 hastaya nakil için 
ulaştırıldı.

Örnek bir davranış-
Gebze Fatih Devlet Has-
tanesi Başhekimi Uz. Dr. 
İlyas Sarı, “Hastamıza 
Allah’tan rahmet, ailesi-
ne sabırlar ve başsağlığı 
diliyorum. Hastamızın 
organlarını bağışlaya-
rak yapmış oldukları 
bu örnek davranıştan 
dolayı ailesine teşekkür 
ediyorum. Hastamızın 
organları uzman ekip-
lerce alınarak organ 
bekleyen hastalara umut 
olmak için yola çıktı. Bu 
süreçte emeği geçen 
doktor, hemşire ve tüm 
sağlık personeli ekibi-
mize özverili çalışmala-
rından dolayı özellikle 
teşekkürlerimi sunuyo-
rum. Organ bağışı hayat 
kurtarır” dedi.

3 Hasta Yeniden 
Sağlığına 

Kavuşacak

HAZIRLAYAN: 
FIRAT AKYOL



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.
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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.
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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

 

 

 

Organize Sanayi 
Futbol Sahası’nın yı-
kılarak yerine fabrika 

yapılmak istenmesine tepkiler 
gelmeye devam ediyor.

ASKF’nin ardından 
Cumhuriyet Halk Par-
tisi Giresun İl Başkanı 
Fikri Bilge’de  alınan 
kararın son dere-
ce yanlış olduğunu 
bildirdi.

Amatör Spor Ku-
lüpleri Federasyonu  
Giresun Şube Başka-
nı Sinan Işık yaptığı 
açıklamada Organize 
sanayi futbol saha-
sının yıkılması veya 

alternatif çözümler üretilmesi 
konusunda kendilerinin veya 
amatör spor kulüplerinin  görüş 
ve önerileri alınmadan işlemler 
yürütüldüğünü bununda doğru 

olmadığını ifade etmişti.
Işık açıklamasında “Gire-

sun merkezde amatör futbol 
müsabaka ve antrenmanların 
yapıldığı Organize Sanayi 

Futbol Sahası 1.Organi-
ze Bölge Müdürlüğünün 
49 yıllığına arazi tahsisi 
ile Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafından 
yapılarak 2010 yılında 
amatör futbolun hizme-
tine sunulmuş, yaklaşık 
10 yıllık süre içerisinde 
binlerce amatör fut-
bolcu ve müsabakaya 
ev sahipliği yaparak, 
kimilerinin sevincine, 
kimilerinin üzüntüsüne 

şahitlik etmiştir. 1.Organize 
Bölge Müdürlüğünün üzerine 
fabrika yapmak üzere geri 
istediği Organize Sanayi Futbol 
Sahası arazisi için, ilgili Ku-
rumun sahanın kullanımına 
ihtiyaç yok, yolu bozuk gibi 
gerçek dışı gerekçeleri daya-
nak gösterildiği ve oluşturulan 
komisyon tarafından belirlenen 
rayiç bedeli Gençlik ve Spor 
Bakanlığına ödenmek kaydıyla 
futbol sahasının yıkılmasına 
onay verildiğini üzülerek öğren-
miş bulunmaktayız.

Kaldı ki; Organize sanayi 
futbol sahasının yıkılması veya 
alternatif çözümler üretilmesi 
konusunda bizlerin veya ama-
tör spor kulüplerimizin görüş 
ve önerileri alınmadan işlemler 
yürütülmüştür. İl merkezinde 22 
futbol tescilli spor kulübü bulun-
maktadır. Bu kulüpler amatör 
futbol liglerinde Süper Amatör, 
1.Amatör Büyükler ligi, 2.Ama-
tör Büyükleri ligi, U18, U16, 
U14, U12, U11 liglerine katıla-
rak müsabakalarını oynamak-
tadır. Ayrıca Kadınlar 2.liginde 
bir takımımız, Giresunspor’un 
Gelişim liglerinde U19, U17, 
U16, U15, U14 liglerinde takım-
ları mevcut olup, bir sezonda 
İl merkezinde 500’ün üzerinde 
müsabakada 1500 kişinin üze-
rinde lisanslı amatör futbolcu 
futbol oynamaktadır. İl merke-
zinde Belediyenin bir amatör 
futbol sahası, Gençlik ve Spor 
Bakanlığının iki amatör futbol 
sahası mevcuttur. Bu sahalar-
dan biri olan Organize sanayi 
futbol sahasının yıkılması geri 
dönüşü olmayan telafisi büyük 
mağduriyetler oluşturacaktır. 

İl merkezinde bulunan futbol 
sahaları amatör müsabaka ve 
antrenmanlara zaten yetme-
mektedir. Organize sanayi 
futbol sahasının yıkılması 
sonucu oluşacak olumsuzluklar 
takımlarımızın ligden çekil-

melerine, spor kulüplerimizin 
kapanmalarına ve gençlerin 
spordan uzaklaşmalarına ne-
den olacaktır. Organize sanayi 
futbol sahası halen aktif olarak 
kullanılmakta olup, amatör 
futbol müsabakaları oynanarak, 
takımlarımız antrenmanlarına 
hizmet etmektedir. Tesisin aktif 
olarak kullanıldığı ilgili Kuru-
mun haftalık spor bültenlerin-
den, TFF tarafından onaylanan 
amatör lig fikstürlerinden de 
anlaşılacaktır.

Bu tesis soyunma odaları, 
sentetik çim yüzeyli zemini, 
saha ışıklandırması, tribünleri 
ve çevre düzenlenesi ile uzun 
yıllar kullanılacak düzeydedir. 
Amatör sporun gönüllüleri olarak  
gençlerimize spor yapacak daha 
modern tesis ve sahaların çoğal-
tılması beklenirken, 49 yıllığına 
tahsisi yapılmış arazi üzerine 
Devletin kaynakları kullanarak 
yapılan ve yıllarca gençliğinin 
spor yapma olanağı sunulan 
tesisin yıkılarak üzerine fabrika 
kurma çalışmaları bizlerde kaygı 
ve endişe yaratmıştır.

Bizler 1993 yılında İl merke-
zinde amatör futbolun mabedi 
olan ek sahanın yıkılmasının 
acılarını hale yüreğimizde his-

sederken, Giresun’da futbolu 
20 yıl geri gidişine şahit olduk. 
Yeni yeni ivme kazanan amatör 
futbol ve öz kaynak yaratma 
çabası veren vefakar amatör 
spor kulüp yöneticilerimiz ve 
antrenörlerimize yazık edil-
memelidir. İlimizde istihdamın 
artırılması, güçlü ekonomik 
yapının oluşturulması önemsi-
yoruz. Bunun için İlimizde oluş-
turulan diğer organize sanayi 
bölgelerinde arazi üretilebile-
ceği düşüncesindeyiz. Bizlerin 
talebi mevcut Organize futbol 
sahasının iyileştirilerek daha 
iyi koşullarda amatör futbolun 
hizmetine devam etmesidir. 
Ancak, Organize futbol sahası-
nın mevzuatlar doğrultusunda 
yıkılması kaçınılmaz ise aynı 
kalite ve ölçekte İl merkezinde 
ulaşılabilir noktada yeni bir 
amatör futbol sahası yapıl-
madan yıkılmasına izin veril-
memesidir. Bu konuda başta 
Sayın Valimiz Enver ÜNLÜ 
olmak üzere, Milletvekillerimize, 
Belediye Başkanımıza, amatör 
sporun gönül dostlarına konuya 
hassasiyet göstererek destek 
ve çözüm üretmelerini bekliyo-
ruz. Biz amatörler çok büyük bir 
Aileyiz”ifadelerini kullanmıştı.

YANLIS YOLDAN
DONUN BEYLER
Organize sanayi futbol sahasının yıkılması sonucu oluşacak olumsuzluklar  

Amatör takımlarımızın ligden çekilmelerine, spor kulüplerimizin 
kapanmalarına ve gençlerin spordan uzaklaşmalarına neden olacaktır. 


