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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI
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ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

(Yazısı Sayfa 3'te)(Yazısı Sayfa 3'te)

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

Vivelka Güzellik Merkezi sahibi Mine Çakırmelikoğlu Kurt ile samimi bir röportaj gerçekleştirdik. 
Sorularımıza içtenlikle cevap veren Mine hanım kapılarının herkese açık olduğu belirtti.  

Mine Çakırmelikoğlu Kurt 
röportajı
Gülşah Sarıca’nın 
kaleminden 
3. sayfamızda

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

“Suriye'de 
bizim 
ne işimiz var”, 
öyle mi?..

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)
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UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

KİMİ İNSAN MÜZİKTEN 
BESLENİYOR 

MÜZİĞİ RUHUNUN 
GIDASI SAYIYOR 
(Yazısı Sayfa 4’te)

3’TE

OYA BEREKET’TEN 
YERLİ MALI

ÇAĞRISI

2’DE

ISIRGAN MİLLİ 
EKONOMİ İÇİN 

İLAÇ MI?

2’DE

Su tahliye 
borusuna sıkışan 

köpek yavrusu 
kurtarıldı

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğ-
lu’nun da büyük önem verdiği eğitim 
projelerine bir yenisi daha ekleniyor 
ve ‘Düşün mümkün kıl’ ilkesiyle Fındık 
Pazarı mevkiindeki Belediyenin Eski 
İmar Müdürlüğü Binasında faaliyet 
gösterecek ‘Düşünce Okulu’ kuruldu.

4 ay sürecek 5 farklı atölyenin yer 
alacağı ‘Düşünce Okulu’nda sınırlı 
sayıda kontenjana sahip atölyeler için 
son başvuru tarihi 13 Ocak olarak 
açıklandı. SAYFA 2’DE

GİRESUN BELEDİYESİ’NDEN BİR İLK DAHA!

Düşünce Okulu Açılıyor
Giresun Belediyesi, temel belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal, 

kültürel ve eğitim gibi faaliyetlerde de ilklere imza atmaya devam ediyor

GESOB Başkanı Ali Ka-
ra,Giresun’da ticaretin 
canlanması için yeni 

teşviklerin devreye sokulmasnı 
istedi.Teşvik eksikliği nedeniyle 
çoğu yerli firmanın dahi il dışına 
kaçtığını anlatan Kara yetkilileri 
göreve çağırdı.Kara”Bilindiği 
üzere hükümetimizce uygula-
maya konulan yatırım teşvik 
mevzuatı ile bölgemize sağla-
nan destekler ilimize yeterince 
yatırımları çekmemiş yatırım 
verimliliği, geri dönüş hızı ve 
maliyetler açısından dikkate 
alınan ve yatırımcı acısından 
daha önemli olan kriterlerin öne 
çıkardığı gelişmiş yöreler daha 
avantajlı konumda olduğu için, 

yatırımcılar bu yöreleri tercih 
etmiştir. Bulunduğumuz coğraf-
ya da yaşanan bir çok coğrafi 
olumsuzluklar yatırım yeri yeter-

sizliği,alt yapı ve ulaşım sistemi-
mizdeki yetersizlikler maalesef 
ilimizi yatırım acısından cazip 
kılmamaktadır. SAYFA 4’TE

KARA: TEŞVİKSİZLİK NEDENİYLE GİRESUNLU YATIRIMCILAR DA İL DIŞINA KAÇIYOR

Giresun’da İşyeri Açanlar 
Hor mu Görülüyor?

Kadir Aydın’dan Bahçeli 
Ve Erdoğan’a Teşekkür
AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi 
Av. Kadir Aydın, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi-

nin 9. maddesi üzerine TBMM’de bir konuşma gerçekleştirdi

Şeb-İ Arus Etkinliklerine Davet
“Ne olursan ol gel” sözüyle 

tüm dünyayı hoşgörüye davet 
eden, sevgi, hoşgörü ve gönül 
insanı Hazreti Mevlana’nın 
749. Vuslat Yıldönümü ne-
deniyle Giresun Belediyesi 
tarafından anma töreni 
düzenlenecek.

Bu kapsamda: Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ile 
Belediye iş birliği sonucu; 
İstanbul Tarihi Türk Sanat 
Müziği Topluluğu tarafın-
dan Hz. Mevlâna’nın 749. 
Vuslat Yıldönümü Ulus-
lararası Anma Törenleri 
(Şeb-i Arûs) programı 
sunulacak.

Mevlana’nın Şeb-i Arus (Dü-
ğün Gecesi) olarak adlandırılan 
ölüm günü vesilesiyle düzen-
lenen program 20 Aralık 2022 
Salı günü Giresun Belediyesi 
Kültür ve Fuar Merkezi’nde saat 

20.00’de başlayacak. Törende 
semazen gösterilerinin yine 
büyük ilgiyle takip edilmesi bek-
leniyor. Diğer yandan, geçtiğimiz 
yıl şehrimizde ilki düzenlenen 
programa katılan yazar, hukuk-

çu, mutasavvıf Tuğrul 
İnançer de 4 Eylül 
2022 günü hayatını 
kaybetmişti. 

Bu yıl ikincisi dü-
zenlenen programda 
merhum Tuğrul İnan-
çer hoca da anılacak. 

Giresun Belediyesi 
yetkilileri programa 
tüm vatandaşları 
davet etti.

Konuşmasında 
Cumhuriyetimizi 
kuran Gazi Mus-

tafa Kemal Atatürk’ü ve bu 
zamana kadar gelmemizi 
canları ve kanlarıyla sağ-

layan aziz şehitlerimizi 
ve kahraman gazilerimizi 
rahmet ve minnetle andı-
ğını ifade eden Milletvekili 
Aydın;” Yaklaşık 10 gündür 
aralıksız olarak 2023 yılı 

bütçemiz ve 2021 yılı kesin 
hesabının karara bağlanma-
sı için çalışıyoruz. Elbette 
bu bütçe mutlak anlamda 
ideal olan bütçe değildir. 

SAYFA 3’TE

Restore edilen tarihi okul önünde 90 
yıl önceki fotoğraf yeniden çektirildi

Giresun’daki tarihi Akçalı İlkokulu, geleneksel mimariyle Cumhuriyetin ilk yıllarında
tip yapı olarak inşa edilen ilkokulların ayakta kalan son temsilcisi durumunda

SAYFA 2’DE
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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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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

35

500.00
250.00

Sayfa Sekreteri (Editör)

200200
50

20 Aralık 
2022 Salı

SAYI:
6482

Isırgan Milli Ekonomi 
İçin İlaç Mı?

Giresun İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü Isırganı milli 
ekonomiye kazandırmak için 
düğmeye bastı

Yaapılan açıklamada, 
“Doğu Karadeniz Projesi Böl-
ge Kalkınma İdaresi Başkan-
lığı tarafından finanse edilen 
yerel bir proje kapsamında; 
bölgemizde yetiştirilen yöresel 
ürünlerin değerlendirilmesi ve 
bu ürünlerin katma değer-
lerinin arttırılması amacıyla; 
2020 yılında Piraziz’in Aydere 
mahallesinde faaliyet gös-
teren Demet Öztürk (Fındık 
Harmanı) adlı üreticimize bu 
faaliyetleri yürütmesi ama-
cıyla makine ve ekipman 
desteğinde bulunulmuştur. 

Yapılan desteklemeler ile 
üretimde ivme kazanan ve 
ürettiği ürünleri yurt içinde 
ve hatta yurt dışında birçok 
noktaya sosyal medya aracı-
lığı ile pazarlamaya başlayan 
üreticimiz memnuniyetini dile 
getirmek ve çalışmalarıyla 
ilgili bilgi vermek amacıyla 
Müdürlüğümüzü ziyaret et-
miştir.”denildi ve şu noktalara 
dikkat çekildi

“İl Müdürlümüzce yürütü-
len çalışmalar neticesinde, 
Giresun Isırganı Türk Pa-
tent ve Marka Kurumunun 
17.03.2022 tarihli Resmi 

Bülteninde yayınlanarak 
1052 tescil numarası ile tescil 
edilmiştir. Giresun Isırganı, 
İlimizde tescil ettirilen 12. 
Coğrafi İşaretli ürün olmuş-
tur. Tescil sonrasında kadın 
girişimciler ve kadın koope-
ratiflerimiz tarafından ‘Isırgan 
Otlu Erişte’ üretimine başlan-
mış olup, üretilen inovatif ürün 
oldukça yoğun talep görmeye 
başlamıştır.  

Bu kapsamda İlimizde faa-
liyet gösteren kadın girişimci-
ler ve kadın kooperatiflerinin 
Giresun Isırganına ait Coğ-
rafi İşaret tescilini kullanmak 
amacıyla İl Müdürlüğümüze 
başvurmaları üzerine; kulla-
nım hakkı, başvuru sahipleri-
ne bedelsiz olarak verilmiştir. 
Gelinen bu nokta, Coğrafi 
İşaretli ürünlerin yaygınlaştı-
rılması ve kullanım alanlarının 
arttırılması bakımından son 
derece memnuniyet vericidir.

İlimizdeki Kadın Girişimi 
Üretim ve İşletme Kooperatif-
lerinin desteklenmesine önce-
lik verilerek; kadın emeğinin 
ön plana çıkartılması, yöresel 
ürünlerin marka haline geti-
rilerek ürünlere katma değer 
kazandırılmasına yönelik 
projeli çalışmalara devam 
edilecektir.”

Haber: Osman Yılmaz

GİRESUN BELEDİYESİ’NDEN BİR İLK DAHA!

Düşünce Okulu Açılıyor
Giresun Belediyesi, temel belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal, kül-

türel ve eğitim gibi faaliyetlerde de ilklere imza atmaya devam ediyor

Atölyelerin koordina-
törleri ise; İletişim 
Atölyesi: İsmail Cem 

Feridunoğlu, Edebiyat Atöl-
yesi: Hakkı Özdemir, Sosyo-
loji Atölyesi: Mustafa Bakırcı, 
Şehir Atölyesi: Mehmet Fatsa 
ve Hüseyin Gazi Menteşeoğlu, 
Müzik Atölyesi: Selçuk Küpçü 
olarak açıklandı. 

Giresun’da bir ilk olacak Dü-
şünce Okulu’nda; atölyeler ve 
kütüphane vasıtasıyla genç-
lerin bir arada bulunup nitelikli 
sohbet edebilecekleri, kitap 
okuyabilecekleri, ilgi alanları 

hakkında araştırma yapabile-
cekleri ve uzmanların bilgile-
rinden faydalanabilecekleri bir 
ortam oluşturulacak.

Atölyeler vasıtasıyla ilgi 
alanlarına yönelik olarak katı-
lımcıların kendilerini geliştire-
bilecekleri, fikir alışverişinde 
bulunabilecekleri ve kendilerini 
ilgi alanları üzerinde geliştir-
meleri hedefleniyor.

Faaliyetler arasında her 
ay alanında uzman kişiler 
tarafından yapılacak olan 
söyleşiler de düzenlenecek 
olup, böylelikle katılımcılar 

uzmanlarla tanışma fırsatı 
bularak, bilgilerinden faydala-
nabilecekler. Her atölye, ayda 
2 kez hafta içi belirlenen bir 
günde 17.00 ve 19.00 saatleri 
arasında uygulanacak. Her bir 
atölye katılımı 4 ay sürecek ve 
süreç sonunda katılımcılara 
belge verilecek. Katılımcılar, 
atölye imkânının yanı sıra 
zenginleştirilmiş kütüphaneden 
de yararlanabilecek, ihtiyaç 
duydukları kaynakları temin 
ederek, ilgi alanlarına göre kü-
tüphaneden seçtikleri kitapları 
okuyabilecekler.

Giresun’da su tahliye 
borusuna sıkışan köpek 

yavrusu kurtarıldı
Giresun’un Eynesil ilçe-

sinde itfaiye ekipleri, 
su tahliye borusuna sıkışan 
köpeği kurtardı.

Gümüşçay Mahallesi’nde 
Mustafa Yüksel İlkokulu giri-
şindeki su tahliye borusunda 
köpek olduğunu fark eden va-
tandaşlar, Eynesil Belediyesi 
İtfaiye Müdürlüğünden yardım 
istedi. İtfaiye görevlilerinin 
yaklaşık 30 dakika süren ça-
lışması sonucu köpek yavrusu 
sıkıştığı yerden çıkarılarak, 

sağlık kontrolleri için veterine-
re götürüldü. Eynesil Beledi-
yesi İtfaiye Amiri Mehmet Ali 
Somuncuoğlu, AA muhabirine, 
vatandaşlardan gelen ihbar 
üzerine bölgeye geldiklerini 
belirterek, “Bölgeye getirdiği-
miz kepçe ile borunun olduğu 
yerde kazı çalışması yaptık ve 
yavruyu kurtardık. Herhangi bir 
sağlık sorunu yoktu. Veterine-
re götürerek gerekli tedavisinin 
yapılmasını sağladık.” dedi.

GİRESUN (AA)

Giresun’da 1,5 kilogram 
esrar ele geçirildi

GİRESUN (AA) - Gire-
sun’un Görele ilçesinde 
uyuşturucu operasyonunda 1 
kilo 54 gram esrar ele geçirildi, 
1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jan-
darma Komutanlığı ekiplerin-
ce ilçe merkezinde yapılan 
çalışmalar sonucu uyuşturucu 

kaçakçılığı yaptığı belirlenen 
M.Ö. yakalandı.

Şüpheliye ait iki adreste 
yapılan aramalarda 1 kilo 54 
gram kubar esrar ile ruhsatsız 
tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ö’nün 
İlçe Jandarma Komutanlığı’n-
daki işlemleri sürüyor.

Vali Enver Ünlü:  “Madem 
zamanında devlet millet işbirliğiy-
le yapıldı, biz yine devlet millet 
işbirliğiyle okulu ayağa kaldıralım 
dedik”

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN 
YETGİN - Giresun’da 1932 yılın-
da devlet millet işbirliğiyle yapılan 
ve yine devlet millet işbirliğiyle 
restore edilen tarihi okulun 90 yıl 
önceki açılışında çekilen fotoğraf, 
köy halkı ile yeniden çektirildi.

Merkeze bağlı Akçalı köyünde 
yer alan okul, Cumhuriyetin ilk 
yıllarında bu bölgeye yönelik ha-
zırlanan okul projeleri kapsamın-
da yapılan okulların ayakta kalan 
son temsilcisi durumunda.

Uzun zamandır atıl haldeki 
okulun kültürel değer olarak 
yaşatılması amacıyla Akçalı Köyü 
Kültür ve Dayanışma Derneği ile 
Giresun Valiliği işbirliğinde resto-
rasyon çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalarda sona yaklaşılan 
okulda, İstiklal Marşı eşliğinde 
Türk bayrağı göndere çekildi. 
Yaklaşık bir asır önceki coşku 
yeniden yaşandı.

Köylülerin 1932 yılında imece 
usulü ile çalışırken çekilmiş olan 
fotoğraf karesinin bir benzeri de 
köylülerin katılımıyla yeniden 
çektirildi.

“Okul, Cumhuriyetin 
yöreye özgü uyguladığı 
bir tip projedir”

Giresun Valisi Enver Ünlü, 
AA muhabirine, Akçalı köyünün 
geleneksel evleriyle ve diğer 
tarihi yapılarıyla özgün dokusunu 
koruyan önemli bir köy olduğunu 
söyledi. Köyde millet mektepleri 
kampanyası kapsamında, devlet 
millet işbirliğiyle yapılan okulların 
son örneğini restore etmekten 
memnuniyet duyduklarını dile ge-
tiren Ünlü, köy halkına ve dernek 
çalışanlarına teşekkür etti.

Ünlü, Milli Eğitim Bakanlığın-
ca başlatılan kampanyayla da 
kullanılmayan köy okullarının köy 
yaşam merkezine dönüştürül-

düğüne işaret ederek, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Burası köy yaşam merkezleri 
projeleri başlamadan önceki bir 
projeydi. Köy derneği kendi mal-
zemelerini almıştı, bizden de des-
tek talep ettiler, biz de ‘madem 
zamanında devlet millet işbirliğiy-
le yapıldı, biz yine devlet millet 
işbirliğiyle okulu ayağa kaldıralım’ 
dedik. Okul, Cumhuriyetin yöreye 
özgü uyguladığı bir tip projedir.”

Ecdat yadigarını yaşattıklarını 
belirten Ünlü, “İstiklal Marşı ile 
şanlı bayrağımızı tekrar göndere 
çektik. Aynı o günkü, 90 yıl ön-
ceki coşkuyu, heyecanı yaşama 
bahtiyarlığına bizler de şahit 
olduk. Tekrar burayı köyümüzün 
kültürel sosyal hayatına kazandır-
manın onurunu yaşıyoruz.” dedi.

Vali Ünlü, okulun turizme de 
katkı sunacağını dile getirerek, 
şunları kaydetti: “Okul Aksu 
vadisinde çok güzel bir noktada 
yer alıyor. Buranın doğaseverler, 
yerli ve yabancı turistler, tarihse-
verler tarafından ziyaret edilmesi 
için bu okul önemli bir vesile 
olacak. Köy yaşam merkezleri 
kapsamında da burada köyde-
ki kadınlarımıza farklı kurslar 
açarak köydeki ekonomik ve 
sosyal hayata katkı sağlamayı 
hedefliyoruz. İnşallah burası 
zamanla bir fabrika gibi köy 
kooperatifinin yöresel ürünlerin 
pazarlandığı önemli bir merkez 
haline gelecek.”

“Okul yöresel mimari 
geleneğiyle yapıldı”

Giresun Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Kültür Varlık-
larını Koruma ve Onarım Bölü-
mü Başkanı Doç. Dr. Gazanfer 
İltar da okulun yöresel mimari 
geleneğiyle “göz dolma tekniğin-
de” yapıldığını aktardı.

Okulun teknik yapısı hakkında 
da bilgilendirmede bulunan İltar, 
şu ifadeleri kullandı:

“Zemin üzeri bir katlıdır. 
Odaları ve sınıfları olduğu gibi 

korunmuştur. Tip yapı olarak inşa 
edilen bu okul pek çok yerde 
uygulanmıştır ancak zaman içeri-
sinde hepsi yıkılmış ve yerlerine 
yenileri yapılmıştır. Bu okulumuz 
söz konusu okul tipinin ayakta 
kalan son örneğidir, bu bakımdan 
çok önemlidir.”

“Okulumuz aynı güzel çeh-
resine yeniden kavuştu”

Okulun mezunlarından Gülay 
Bilir Ateş de Türkçe öğrenmek 
için ailesi tarafından Belçika’dan 
köydeki bu okula gönderildiğini 

anlatarak, “Okulumuz aynı güzel 
çehresine yeniden kavuştu, çok 
mutluyum.” dedi.

Babasının da bu okuldan me-
zun olduğuna dikkati çeken Ateş, 
sözlerini şöyle tamamladı:

“Babam bu okuldan mezun, 
halalarım bu okuldan mezunlar. 
Köyümüzün okuryazar oranı 
çok, eskiden çevre köylerden 
de bu okula öğrenciler geliyor-
muş. Okul binamız atıl kalmıştı, 
şimdi devletimiz öncülüğünde 
köylümüz okulumuzu yeniden 
sahiplendi.”

Restore edilen tarihi okul önünde 90 
yıl önceki fotoğraf yeniden çektirildi

Giresun’daki tarihi Akçalı İlkokulu, geleneksel mimariyle Cumhuriyetin ilk yıllarında
tip yapı olarak inşa edilen ilkokulların ayakta kalan son temsilcisi durumunda



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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Giresun’da İşyeri Açanlar 
Hor Mu Görülüyor?

Bu durum sonucunda 
yeterli yatırımcının 

gelmemesi gelene de bü-
rokratik engeller ve zorluklar 
çıkarılması nedeniyle ilimiz-
de işsizlik her geçen gün ar-
tarak büyüdüğü gibi sürekli 
olarak göç vermekteyiz. Bu 
olumsuzluklar ve teşviklerin 
cazip olmaması nedeniyle 
kendi hemşehrilerimiz dahi 
yatırım için il dışına yönel-
mektedir. “dedi

Kara şu noktalara dikkat 
çekti: 

1-Erzincan-Gümüşha-
ne-Tirebolu trenyolu ve 
trenyolunun denizle birleşti-
ği noktaya uluslararası ticari 
liman.

2-Giresun-Dereli-Şebin-
karahisar-Sivas-Akdeniz 
duble yolu

3-Giresun şehir geçişi 
güney çevre yolu.

4-Serbest Bölge ve lojis-
tik merkez

5-Giresun Adası, Kalesi, 
Gedikkayası başta olmak 
üzere turizm cazibe mer-
kezleri oluşturulmalı.

6-Bölgemizin belli 
sektörlerde yatırım üssü 

olması ve makus talihinin 
değişmesi için ayrıcalıklı  
teşfik sisteminin uygulan-
ması gerekmektedir. Belli 
bir program içerisinde bu 
yatırımların gerçekleşmesi 
halinde bölgemizde düşük 
katma değer yaratan sektör-
ler yerine katalijör görevini 
üstlenecek ve ağır sanayi 
yanında yan sanayide çeke-
cek kümeleme oluşturacak 
gerçek sanayi yatırımlarının 
desteklenmesi ile coğrafi 
yakınlık avantajına sahip 
olduğumuz Avrasya ve 
Asya bölgesi için ilimiz ve 
bölgemiz üretim üssü haline 
gelebilecektir.. 

Haber: Hakan Çelebi

Kadir Aydın’dan Bahçeli 
Ve Erdoğan’a Teşekkür

AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Kadir Aydın, 2023 yılı Mer-
kezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin 9. maddesi üzerine TBMM’de bir konuşma gerçekleştirdi
Ancak bu bütçe merkezine 

milletimize ve devletimize hizmeti 
esas alan, imkanları devlet ve 
millet için ideal seviyede kullanan, 
milletimizin geleceğine ışık tutan 
ve dertlerimize çözümler getiren 
bir bütçedir. Bu bütçe IMF ye 
direnişin bütçesi, bu bütçe yerli ve 
milli imkanlarla büyümeyi hedef-
leyen bir bütçedir. Bu bütçede 
büyüme var, bu bütçede istihdam 
var, bu bütçede ihracat var, bu 
bütçede üretim var, bu bütçede 
alın teri, bu bütçede emek ve 
samimiyet var. Bu bütçede mavi 
vatan var, 784.000 metrekare 
ülke toprağı ve bu bütçede 85 
milyon milletimiz var. Bu bütçe 
milletin kendi çocukları tarafından 
hazırlanmış ve milletin istikame-
tine ışık tutan bir bütçedir. Bu 
bütçe Osmancık’taki çeltikçinin, 
bu bütçe Giresun’daki fındıkçının, 
bu bütçe Urfa’daki tahılcının, bu 
bütçe Nevşehir’deki patatesçinin, 
Antalya’daki sebzecinin, Ada-
na’daki karpuzcunun, Mersin’deki 
muzcunun, Tokat’taki kirazcının 
Amasya’daki elmacının Ço-
rum’daki leblebicinin, Malatya’daki 
kayısıcının, Antep’teki fıstıkçının 

bütçesidir.   Bu bütçe narenciye 
üreticilerinin, pamuk üreticilerinin, 
zeytin üreticilerinin, çay üreticile-
rinin, üzüm ve incir üreticilerinin 
bütçesidir. Bu bütçe talimatlarla 
bu ülkeyi yönetmek ve milletimize 
istikamet çizmek isteyenlerin, bu 
bütçe yalancı vaatlerle milletimizi 
kandırmak isteyenlerin, bu bütçe 
yaşadığımız her olumsuzluğa 
millet adına üzülmek yerine, her 
olumsuzluğu kendilerini iktidara 
taşıyacak bir fırsat olarak gören-
lerin bütçesi değildir. Bu bütçe; 
savaştan beslenip barış çağrısı 
yapanların değil, bu bütçe aristok-
ratça bir yaşam sürüp emek ve 
alın teri diyenlerin değil, bu bütçe 
ömründe girmedikleri gariban 
evlerini ve ibadethaneleri, seçim 
dönemlerinde mesken tutanların 
değil, bu bütçe ülkenin çocukla-
rını esarete teslim etmemek için 
kendi çocuklarını yetim bırakan 
Ömer Halisdemir’lerin,  Avrupa’nın 
yalancı masallarına aldanarak 
yola çıkıp, küçücük bedenlerini 
bu ülkenin topraklarında sonsuz-
luğa bırakan aylan bebeklerin, 
bu bütçe terörden temizlenmiş 
yaylalarında özgürce dolaşan 

Şırnaklı babaların, çocuklarını 
terörün pençesinden kurtarmak 
için direnen Diyarbakırlı annelerin 
bütçesidir. Bu bütçe terör operas-
yonları için İsrail’den koordinat, 
Avrupa’dan izin, Amerika’dan silah 
isteyenlerin değil, ihası ve sihasıy-
la, yerli ve milli mühimmatlarıyla, 
devlet ve millet düşmanı terö-
ristleri sarı poşetlerle buluşturan 
kahramanların bütçesidir.

 Bu bütçe birliğin, dirliğin 
ve yeniden dirilişin bütçesidir. 
Bu bütçe emeğin, alın terinin, 
merhametin bütçesidir. Bu bütçe 
eşitliğin ve umudun bütçesidir.  
Bu bütçe adaletin ve kalkınmanın 
bütçesidir. Bu bütçe Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün tohumlarını eke-
rek yeşerttiği, kök salması, boy 
salması için milletimizin umutlarla, 
şehitlerimizin kanlarıyla, üreticile-
rimizin alın terleriye suladığı koca 
bir çınar olan Cumhuriyetimizin 
bütçesi ve bu bütçe Türkiye yüz-
yılının bütçesidir. Bir hususu da 
ayrıca milletimizin huzurunda dile 
getirmek istiyorum. Bu kubbe mil-
letin egemenliğinin kuşatıcısı ve 
bu kürsü milletin beklenti ve umut-
larının dile getirildiği milletin kürsü-

südür. Bu kürsüden konuşan bazı 
milletvekillerimizin konuşmalarını 
hayret ve ibretle izliyoruz. Elbette 
kastımız AK Parti ve hükümet 
aleyhine yapılan konuşmalar de-
ğildir. Kastımız bunun da ötesinde 
devlet ve millet aleyhine yapılan 
konuşmalardır. Bazı konuşmacıla-
rı dinledikten sonra ister istemez 
şöyle bir kanaate ulaşıyoruz ki bu 
kadar devlet ve millet aleyhine 
konuşmalar Yunan parlamento-
sunda dahi yapılmıyordur.  

Milletimizin alın teriyle 
rızıklanıp milletin namusu olan 
bu kürsüden devlet ve millet 
aleyhine laf etmek kimsenin 
haddi de hakkı da değildir ve 
olmamalıdır. Bütçemizin devlet 
ve milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Bütçemizin oluşma-
sında emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum. Yirmi yıldır aralıksız 
bütçe yapmamıza imkân veren 
milletimizi ve onun kutlu yü-
rüyüşüne önderlik eden cum-
hurbaşkanımız sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ve sayın Devlet 
Bahçeli’ye şükranlarımı sunuyor 
yüce heyetinizi ve aziz milletimi-
zi saygıyla selamlıyorum.” dedi.

Bereket, “Yerli Malı Haftası, 
tutumlu ve bilinçli bir tüke-

tici olmanın öneminin anlatıldığı 
ve yurt genelinde tüm okullarda 
12-18 Aralık tarihleri arasında 
kutlanan özel bir haftadır. Yerli 
malı; ülkede yetiştirilen, üretilen 
her türlü mal anlamına gelmekte-
dir ve yerli malı haftası ile de yerli 
üretim ve tüketim desteklenerek 
teşvik edilmektedir.

Üretim tüketime, tüketim 
de üretime bağlı bir aktivitedir. 
Çünkü üretim olmadan gelir 
olmaz, gelir olmadan da tüketim 
olmaz. Bir ülkenin gelişmesinde 
yerli üretim ve tüketimin önemi 
büyüktür. Eğer ki bir ülke yerli 
üretim yapamıyorsa ya dışa 
bağımlıdır ya da dışa bağımlı bir 
ülke olmaya adaydır. Yerli üretim 
olmayınca ülke tüketim ihtiyacını 
dışarıdan temin etme ihtiyacı 
duyar ve böylelikle zamanla dışa 
bağımlı bir ülke olur.

Merhum hocamız Necmettin 
Erbakan da her zaman yerli 
üretimi desteklemiş ve böylelikle 
Türkiye’nin neler yapabileceğini 
ortaya koymak istemiştir. Bunun 
için de Gümüş Motor fabrikasını 
ve birçok fabrikayı kurmuştur. 
1982 yılında Türkiye’nin, Avru-
pa’nın 5 büyük ülkesinden biri 
olmasını temin etmek için sanayi-
de ve tarımda üretimi yüzde 100 
artırmak suretiyle küresel tedarik 
zincirinde ve küresel ekonomide 
ilk 10 ülke arasına girileceğini, 
bunun da büyük bir hamle ola-
cağını anlatmıştır.”dedi.Bereket 
şöyle konuştu

“Yerli üretimin teşvik edilmesi 
ve dışa bağımlılığın azaltılması 
için ilk olarak Sanayi Bakanlığı’n-
da bir birim oluşturarak yurt dışın-
dan ithal edilmek istenen makine 
ve teçhizatın yerli üretiminin 
mümkün olmadığına dair YERLİ 
İMAL DURUM BELGESİ alın-
madan yapılacak ithalat yasak-
lanmıştır. Savunma sanayii dahil 
olmak üzere TEMSAN, TAKSAN, 
TÜMOSAN, GERKONSAN, 
TUŞAŞ, TESTAŞ vs. gibi kurum 
ve kuruluşlar hayata geçirilmiş, 
sanayi üretiminde lokomotif ola-
cak fabrikaların temeli atılmış ve 
süratle yükselmeye başlamıştır.

KIYMETLİ BASIN MENSUP-
LARI;

Millî Görüş her zaman yerli 
üretimden yana olmuş ve bu 
alanda pek çok adım atmıştır. 
Mesela,18 çimento fabrikası, 16 
gübre fabrikası, 14 şeker fabri-
kası, 23 Sümerbank fabrikası, 6 
SEKA fabrikası, 77 büyük sanayi 
tesisi 63 organize sanayi böl-
gesi ve 250 küçük sanayi sitesi. 
Bütün bunlara ilaveten 7 demir 
çelik tevziat ve yeni kuruluşlar, 
32 ağır makine fabrikası ve MKE 
‘nin makine sahasında yeni 
büyük atılımları, 4 takım tezgâhı 
fabrikası, 10 motor sanayine ait 
tesis, 11 elektromekanik sanayi-
ne ait tesis, 3 araştırma merkezi, 
4 elektronik sanayine ait tesis, 
telekomünikasyon sanayine ait 1 
tesis, 1 tane de uçak olmak üzere 
72 adet ağır sanayi kuruluşu sa-
dece 5 yıl içinde yani 1982 yılına 
kadar başlanıp bitirilmek üzere 

hedefe alınmıştır. 
300’e yakın fabrikanın temeli 

atılmış ve 70’e yakını tamam-
lanmıştır. 462 tesis için yaklaşık 
240 milyar lira harcanmıştır. Bu 
atılımlar sayesinde o dönemde 
bölgedeki işsizlik problemleri 
çözülmüş, Türkiye çoğu üründe 
artık ithal eden değil ihraç eden 
bir ülke konumuna gelmişti. Bir 
yandan dış ticaret açığı kapan-
maya başlarken bir yandan da 
milli gelir artmıştı. Böylelikle 
fabrikalarını kendisi kuran güçlü 
bir Türkiye konumuna gelmişti.

Değerli katılımcılar, yerli malı 
haftasında akla gelen üretim 
alanlarından biri de hiç şüphesiz 
tarımsal üretim ve gıdadır. Tarım, 
bir ülkenin en stratejik ve önemli 
ekonomik faktörlerinin başında 
gelmektedir. Bugün, içinde yaşa-
dığımız sistemsel krizin sonuç-
larını her geçen zaman daha da 
derinden hissettiğimiz dönemde 
gıda güvenliği ve tarımsal üretim 
kapasitesinin önemi hayati bir 
nitelik taşımaktadır. Tarımsal 
üretimin yüksekliği bir ülkenin 
refah kaynağıyken gıda güvenliği 
sağlıklı bireyler, mutlu bir toplum 
demektir. 

Dünyadaki güvenlikçi poli-
tikaların giderek arttığı, ticaret 
savaşlarının yerini hammadde 
ve tedarik savaşlarının aldığı,  
gelecek yüzyılı şekillendirecek 
iklim değişikliği ve göç olgusunun 
konuşulduğu böyle bir dönemde 
kendi kendine yetebilme özelli-
ğinin en belirgin göstergesi olan 
tarım; açıktır ki en az sanayileş-

me ve teknoloji kadar önemli bir 
hale gelmiştir.

Ancak şu anda ülkemiz doğal 
kaynaklar bakımından avan-
tajlı olmasına rağmen tarımını 
tamamlayıcı nitelikte olabilecek 
meyve-sebze, tütün, pamuk gibi 
ürünler dışında, çoğu tarım-
sal üründe özellikle hayvansal 
ürünlerde tarımsal işletmelerinin 
yapısındaki bozukluk, teknoloji 
kullanımdaki yetersizlik, düşük 
verimlilik gibi sorunlar nedeniyle 
gelişmiş ülkelerle rekabet edecek 
düzeye ulaşılamamıştır. Bu du-
rum doğal olarak gıda sanayiine 
de yansımakta, üretimde mali-
yetleri artırmakta diğer taraftan 
talep düşüklüğü ve üretimdeki 
istikrarsızlık üretici ve sanayiciyi 
olumsuz yönde etkilemektedir.

 Tarım, bugünün dünyasında 
artık bir milli güvenlik mese-
lesidir! Gıda güvencemizi ve 
güvenliğimizi sağlamak ise hayati 
öneme haizdir. Fakat ne yazık 
ki bugün ülkemizde, özellikle 
iktidar tarafından, tarımın önemi 
ve çiftçimizin değeri iyi anla-
şılmamakta; gerekli destekler 
de verilmemektedir. Çiftçimiz, 
döktüğü alın terinin karşılığını 
alamamakta ve toprağa küstürül-
mektedir! Kanunda yer alan; “her 
yıl bütçeden tarımsal desteğe ay-
rılması gerek kaynak, GSMH’nın 
%1’inden az olmamalıdır.” hükmü 
dahi hiçe sayılmaktadır. Maalesef 
bugün çiftçimiz, artık borçlarını 
dahi ödeyemez duruma gelmiş; 
traktörünü, toprağını ve hayva-
nını satmak zorunda kalmak-

tadır. Çiftçimizi desteklemek 
için kurulan Ziraat Bankası ise 
uzunca bir süredir aslî görevini 
yerine getirmemektedir. Çiftçiye 
icra üstüne icra gönderilirken, bir 
avuç yandaş şirketin borçları bir 
kalemde silinmekte; çiftçimize ve-
rilmesi gereken destek buralara 
aktarılmaktadır! İktidar bilme-
se de biz çiftçimizin emeğinin 
değerini biliyor; iktidar anlamaz-
lıktan gelse de biz Saadet Partisi 
olarak, tarımın, üretimin hayati 
önemini gayet iyi idrak ediyoruz. 
Bu nedenle, ülkemizin yeniden 
“tarımda kendine yeten bir ülke” 
olması en öncelikli hedefimizdir. 

Saadet Partisi İktidarında; 
Ülkemizi dışa bağımlı kılan 

ithalat mantığını değiştirerek, 
ithalata ayrılan kaynakları çift-
çimize destek olarak vereceğiz! 
Üreticilerimizi ve ülke tarımını 
çok uluslu ve küresel şirketlere 
bağımlı hale getiren “maksatlı 
kotalar” kaldırılacaktır.

Gübre, mazot, ilaç, tohum, 
elektrik, yem, sulama ücreti gibi 
girdi maliyetlerini doğrudan des-
tek ve vergi indirimi yoluyla makul 
düzeylere çekeceğiz. 

 Daha fazla ve daha kaliteli 
üretim yapılabilmesi için çiftçile-
rimize teknik bilgi ve teknolojik 
destek vereceğiz.

Her bölgeye ve her ürüne 
uygun politikalar geliştirilecek ve 
politikaları belirleme süreçlerine 
çiftçi temsilcilerimizin doğrudan 
katılımı sağlanacaktır. 

 Tarımsal desteklemeler tarla 
sahiplerine değil, gerçek üreticile-

re yapılacak ve yeterli seviyelere 
çıkartılacaktır.

Tarım alanlarının amaç dışı 
kullanımını ise kesinlikle engelle-
yeceğiz!

 Tohumdan sulamaya, faizsiz 
kredi imkanından çiftçimizin borç-
larını yeniden yapılandırmaya 
kadar daha bir çok adımı hızlıca 
atarak; tarım sektörünü ayağa 
kaldıracağız.

Çiftçimizin alın terinin karşılı-
ğını eksiksiz alabilmesi, bereketli 
topraklarımızda ekilmedik bir dö-
nüm tarım arazisinin kalmaması 
bizim en büyük vaatlerimizdendir.

Türkiye Şaha Kalkar!
Biz insanca yaşamın aynı 

zamanda sağlıklı ve huzurlu bir 
yaşam olduğunu biliyoruz. Bu 
yüzden temiz ve güvenilir gıdaya 
erişimini onurlu bir yaşamanın 
parçası olarak görüyoruz.

Bu Yüzden Biz, Saadet Partisi 
Olarak;

Ucuz ve kaliteli gıdaya ulaşımı 
kolaylaştıracağız.

Türkiye’nin gıda üretimini artı-
racak tarım politikalarına ağırlık 
vereceğiz. Nüfus büyüklüğünü ve 
ihtiyaçlarını dikkate alarak kısa, 
orta ve uzun vadeli plan ve proje-
lerle tarımsal üretim kapasitemizi 
arttıracağız.

Herkesin ucuz, sağlıklı ve 
kaliteli gıdaya ulaşabilmesini 
sağlayacağız.

Çünkü biz biliyoruz ki; çiftçimiz 
kazandıkça 85 milyon kazanır, 
tarım sektörü ayağa kalkınca 
Türkiye şaha kalkar!” 

Haber: Fatma Uğurlu

Oya Bereket’ten Yerli Malı Çağrısı
Saadet Partisi Giresun İl Kadın Kolları,yerli malı uyarısı yaptı.Kadın Kolları Başkanı Oya Bereket, yerli malının teşvik edilmesini istedi
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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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“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 
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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 
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Genel Sekreter, sonra da  Genel  
Sekreter Yardımcısı  sorumluymuş 
gibi bir algı yaratılmak 
istenmektedir.

 Bizim 6 yıldır İl Genel Meclisinde 
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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  
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Sonuç olarak, muhalefet olarak 
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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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Isırgan Milli Ekonomi 
İçin İlaç Mı?

Giresun İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü Isırganı milli 
ekonomiye kazandırmak için 
düğmeye bastı

Yaapılan açıklamada, 
“Doğu Karadeniz Projesi Böl-
ge Kalkınma İdaresi Başkan-
lığı tarafından finanse edilen 
yerel bir proje kapsamında; 
bölgemizde yetiştirilen yöresel 
ürünlerin değerlendirilmesi ve 
bu ürünlerin katma değer-
lerinin arttırılması amacıyla; 
2020 yılında Piraziz’in Aydere 
mahallesinde faaliyet gös-
teren Demet Öztürk (Fındık 
Harmanı) adlı üreticimize bu 
faaliyetleri yürütmesi ama-
cıyla makine ve ekipman 
desteğinde bulunulmuştur. 

Yapılan desteklemeler ile 
üretimde ivme kazanan ve 
ürettiği ürünleri yurt içinde 
ve hatta yurt dışında birçok 
noktaya sosyal medya aracı-
lığı ile pazarlamaya başlayan 
üreticimiz memnuniyetini dile 
getirmek ve çalışmalarıyla 
ilgili bilgi vermek amacıyla 
Müdürlüğümüzü ziyaret et-
miştir.”denildi ve şu noktalara 
dikkat çekildi

“İl Müdürlümüzce yürütü-
len çalışmalar neticesinde, 
Giresun Isırganı Türk Pa-
tent ve Marka Kurumunun 
17.03.2022 tarihli Resmi 

Bülteninde yayınlanarak 
1052 tescil numarası ile tescil 
edilmiştir. Giresun Isırganı, 
İlimizde tescil ettirilen 12. 
Coğrafi İşaretli ürün olmuş-
tur. Tescil sonrasında kadın 
girişimciler ve kadın koope-
ratiflerimiz tarafından ‘Isırgan 
Otlu Erişte’ üretimine başlan-
mış olup, üretilen inovatif ürün 
oldukça yoğun talep görmeye 
başlamıştır.  

Bu kapsamda İlimizde faa-
liyet gösteren kadın girişimci-
ler ve kadın kooperatiflerinin 
Giresun Isırganına ait Coğ-
rafi İşaret tescilini kullanmak 
amacıyla İl Müdürlüğümüze 
başvurmaları üzerine; kulla-
nım hakkı, başvuru sahipleri-
ne bedelsiz olarak verilmiştir. 
Gelinen bu nokta, Coğrafi 
İşaretli ürünlerin yaygınlaştı-
rılması ve kullanım alanlarının 
arttırılması bakımından son 
derece memnuniyet vericidir.

İlimizdeki Kadın Girişimi 
Üretim ve İşletme Kooperatif-
lerinin desteklenmesine önce-
lik verilerek; kadın emeğinin 
ön plana çıkartılması, yöresel 
ürünlerin marka haline geti-
rilerek ürünlere katma değer 
kazandırılmasına yönelik 
projeli çalışmalara devam 
edilecektir.”

Haber: Osman Yılmaz

GİRESUN BELEDİYESİ’NDEN BİR İLK DAHA!

Düşünce Okulu Açılıyor
Giresun Belediyesi, temel belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal, kül-

türel ve eğitim gibi faaliyetlerde de ilklere imza atmaya devam ediyor

Atölyelerin koordina-
törleri ise; İletişim 
Atölyesi: İsmail Cem 

Feridunoğlu, Edebiyat Atöl-
yesi: Hakkı Özdemir, Sosyo-
loji Atölyesi: Mustafa Bakırcı, 
Şehir Atölyesi: Mehmet Fatsa 
ve Hüseyin Gazi Menteşeoğlu, 
Müzik Atölyesi: Selçuk Küpçü 
olarak açıklandı. 

Giresun’da bir ilk olacak Dü-
şünce Okulu’nda; atölyeler ve 
kütüphane vasıtasıyla genç-
lerin bir arada bulunup nitelikli 
sohbet edebilecekleri, kitap 
okuyabilecekleri, ilgi alanları 

hakkında araştırma yapabile-
cekleri ve uzmanların bilgile-
rinden faydalanabilecekleri bir 
ortam oluşturulacak.

Atölyeler vasıtasıyla ilgi 
alanlarına yönelik olarak katı-
lımcıların kendilerini geliştire-
bilecekleri, fikir alışverişinde 
bulunabilecekleri ve kendilerini 
ilgi alanları üzerinde geliştir-
meleri hedefleniyor.

Faaliyetler arasında her 
ay alanında uzman kişiler 
tarafından yapılacak olan 
söyleşiler de düzenlenecek 
olup, böylelikle katılımcılar 

uzmanlarla tanışma fırsatı 
bularak, bilgilerinden faydala-
nabilecekler. Her atölye, ayda 
2 kez hafta içi belirlenen bir 
günde 17.00 ve 19.00 saatleri 
arasında uygulanacak. Her bir 
atölye katılımı 4 ay sürecek ve 
süreç sonunda katılımcılara 
belge verilecek. Katılımcılar, 
atölye imkânının yanı sıra 
zenginleştirilmiş kütüphaneden 
de yararlanabilecek, ihtiyaç 
duydukları kaynakları temin 
ederek, ilgi alanlarına göre kü-
tüphaneden seçtikleri kitapları 
okuyabilecekler.

Giresun’da su tahliye 
borusuna sıkışan köpek 

yavrusu kurtarıldı
Giresun’un Eynesil ilçe-

sinde itfaiye ekipleri, 
su tahliye borusuna sıkışan 
köpeği kurtardı.

Gümüşçay Mahallesi’nde 
Mustafa Yüksel İlkokulu giri-
şindeki su tahliye borusunda 
köpek olduğunu fark eden va-
tandaşlar, Eynesil Belediyesi 
İtfaiye Müdürlüğünden yardım 
istedi. İtfaiye görevlilerinin 
yaklaşık 30 dakika süren ça-
lışması sonucu köpek yavrusu 
sıkıştığı yerden çıkarılarak, 

sağlık kontrolleri için veterine-
re götürüldü. Eynesil Beledi-
yesi İtfaiye Amiri Mehmet Ali 
Somuncuoğlu, AA muhabirine, 
vatandaşlardan gelen ihbar 
üzerine bölgeye geldiklerini 
belirterek, “Bölgeye getirdiği-
miz kepçe ile borunun olduğu 
yerde kazı çalışması yaptık ve 
yavruyu kurtardık. Herhangi bir 
sağlık sorunu yoktu. Veterine-
re götürerek gerekli tedavisinin 
yapılmasını sağladık.” dedi.

GİRESUN (AA)

Giresun’da 1,5 kilogram 
esrar ele geçirildi

GİRESUN (AA) - Gire-
sun’un Görele ilçesinde 
uyuşturucu operasyonunda 1 
kilo 54 gram esrar ele geçirildi, 
1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jan-
darma Komutanlığı ekiplerin-
ce ilçe merkezinde yapılan 
çalışmalar sonucu uyuşturucu 

kaçakçılığı yaptığı belirlenen 
M.Ö. yakalandı.

Şüpheliye ait iki adreste 
yapılan aramalarda 1 kilo 54 
gram kubar esrar ile ruhsatsız 
tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ö’nün 
İlçe Jandarma Komutanlığı’n-
daki işlemleri sürüyor.

Vali Enver Ünlü:  “Madem 
zamanında devlet millet işbirliğiy-
le yapıldı, biz yine devlet millet 
işbirliğiyle okulu ayağa kaldıralım 
dedik”

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN 
YETGİN - Giresun’da 1932 yılın-
da devlet millet işbirliğiyle yapılan 
ve yine devlet millet işbirliğiyle 
restore edilen tarihi okulun 90 yıl 
önceki açılışında çekilen fotoğraf, 
köy halkı ile yeniden çektirildi.

Merkeze bağlı Akçalı köyünde 
yer alan okul, Cumhuriyetin ilk 
yıllarında bu bölgeye yönelik ha-
zırlanan okul projeleri kapsamın-
da yapılan okulların ayakta kalan 
son temsilcisi durumunda.

Uzun zamandır atıl haldeki 
okulun kültürel değer olarak 
yaşatılması amacıyla Akçalı Köyü 
Kültür ve Dayanışma Derneği ile 
Giresun Valiliği işbirliğinde resto-
rasyon çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalarda sona yaklaşılan 
okulda, İstiklal Marşı eşliğinde 
Türk bayrağı göndere çekildi. 
Yaklaşık bir asır önceki coşku 
yeniden yaşandı.

Köylülerin 1932 yılında imece 
usulü ile çalışırken çekilmiş olan 
fotoğraf karesinin bir benzeri de 
köylülerin katılımıyla yeniden 
çektirildi.

“Okul, Cumhuriyetin 
yöreye özgü uyguladığı 
bir tip projedir”

Giresun Valisi Enver Ünlü, 
AA muhabirine, Akçalı köyünün 
geleneksel evleriyle ve diğer 
tarihi yapılarıyla özgün dokusunu 
koruyan önemli bir köy olduğunu 
söyledi. Köyde millet mektepleri 
kampanyası kapsamında, devlet 
millet işbirliğiyle yapılan okulların 
son örneğini restore etmekten 
memnuniyet duyduklarını dile ge-
tiren Ünlü, köy halkına ve dernek 
çalışanlarına teşekkür etti.

Ünlü, Milli Eğitim Bakanlığın-
ca başlatılan kampanyayla da 
kullanılmayan köy okullarının köy 
yaşam merkezine dönüştürül-

düğüne işaret ederek, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Burası köy yaşam merkezleri 
projeleri başlamadan önceki bir 
projeydi. Köy derneği kendi mal-
zemelerini almıştı, bizden de des-
tek talep ettiler, biz de ‘madem 
zamanında devlet millet işbirliğiy-
le yapıldı, biz yine devlet millet 
işbirliğiyle okulu ayağa kaldıralım’ 
dedik. Okul, Cumhuriyetin yöreye 
özgü uyguladığı bir tip projedir.”

Ecdat yadigarını yaşattıklarını 
belirten Ünlü, “İstiklal Marşı ile 
şanlı bayrağımızı tekrar göndere 
çektik. Aynı o günkü, 90 yıl ön-
ceki coşkuyu, heyecanı yaşama 
bahtiyarlığına bizler de şahit 
olduk. Tekrar burayı köyümüzün 
kültürel sosyal hayatına kazandır-
manın onurunu yaşıyoruz.” dedi.

Vali Ünlü, okulun turizme de 
katkı sunacağını dile getirerek, 
şunları kaydetti: “Okul Aksu 
vadisinde çok güzel bir noktada 
yer alıyor. Buranın doğaseverler, 
yerli ve yabancı turistler, tarihse-
verler tarafından ziyaret edilmesi 
için bu okul önemli bir vesile 
olacak. Köy yaşam merkezleri 
kapsamında da burada köyde-
ki kadınlarımıza farklı kurslar 
açarak köydeki ekonomik ve 
sosyal hayata katkı sağlamayı 
hedefliyoruz. İnşallah burası 
zamanla bir fabrika gibi köy 
kooperatifinin yöresel ürünlerin 
pazarlandığı önemli bir merkez 
haline gelecek.”

“Okul yöresel mimari 
geleneğiyle yapıldı”

Giresun Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Kültür Varlık-
larını Koruma ve Onarım Bölü-
mü Başkanı Doç. Dr. Gazanfer 
İltar da okulun yöresel mimari 
geleneğiyle “göz dolma tekniğin-
de” yapıldığını aktardı.

Okulun teknik yapısı hakkında 
da bilgilendirmede bulunan İltar, 
şu ifadeleri kullandı:

“Zemin üzeri bir katlıdır. 
Odaları ve sınıfları olduğu gibi 

korunmuştur. Tip yapı olarak inşa 
edilen bu okul pek çok yerde 
uygulanmıştır ancak zaman içeri-
sinde hepsi yıkılmış ve yerlerine 
yenileri yapılmıştır. Bu okulumuz 
söz konusu okul tipinin ayakta 
kalan son örneğidir, bu bakımdan 
çok önemlidir.”

“Okulumuz aynı güzel çeh-
resine yeniden kavuştu”

Okulun mezunlarından Gülay 
Bilir Ateş de Türkçe öğrenmek 
için ailesi tarafından Belçika’dan 
köydeki bu okula gönderildiğini 

anlatarak, “Okulumuz aynı güzel 
çehresine yeniden kavuştu, çok 
mutluyum.” dedi.

Babasının da bu okuldan me-
zun olduğuna dikkati çeken Ateş, 
sözlerini şöyle tamamladı:

“Babam bu okuldan mezun, 
halalarım bu okuldan mezunlar. 
Köyümüzün okuryazar oranı 
çok, eskiden çevre köylerden 
de bu okula öğrenciler geliyor-
muş. Okul binamız atıl kalmıştı, 
şimdi devletimiz öncülüğünde 
köylümüz okulumuzu yeniden 
sahiplendi.”

Restore edilen tarihi okul önünde 90 
yıl önceki fotoğraf yeniden çektirildi

Giresun’daki tarihi Akçalı İlkokulu, geleneksel mimariyle Cumhuriyetin ilk yıllarında
tip yapı olarak inşa edilen ilkokulların ayakta kalan son temsilcisi durumunda
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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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GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Fatih TANRIVERDİ
0(530) 514 17 00

Çınarlar Mah. Fevzi Paşa Cad. No:20
(Çınarlar Polis Karakolu Karşısı GİRESUN)

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

Amatör Telsizcilik denilince hobi olarak haberleşme ve teknik alanlarda 
araştırma yapmak akla gelse de amatör telsizcilerin bir diğer görevi de 
olağan üstü durumlarda haberleşmeyi sağlama ve devletine her konuda 
yardım etmektir. Bu durum amatör telsizciler için çok önemlidir. 

Haberleşme ağı, haber alma, olağan üstü durumlarda çok önemlidir. 
Derneğimiz GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) aktarıcılar için Devlet kurumlarından yardım alamasa da ikili 
ilişkiler ve araştırmalarla haberleşme ağını kurmada büyük adımlar 
atmıştır. Sis dağı zor bir bölge olmasına rağmen güneş panelleri ile enerji 
alma yoluna gidilerek 145.750 MHz. VHF aktarıcımız ve aynı yerde 
YM7KGS çağrı işaretli Digirepeaterini kurarak merkez sahil ilçelerimiz ile 
Sinop Artvin illerini de kapsayan geniş alanda haberleşme ağını kurmuştur. 
Aynı zamanda ilimizin arka sırt kısmı Eğribel bölgesine 439.400 MHz. 
Aktarıcı role ile Sis dağı linklenmiş ve bu aktarıcımız ile iç bölgelerimiz de 
sahile bağlanmıştır. Ayrıca Eğribel bölgesine YM7KEB çağrı işaretli 
Digirepeateri de kurularak mesajlaşma ağı ve digital veriler, yer koordinat 
bilgilerinin takibi sağlanmıştır. 

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

Amatör Telsizcilik çalışmaları için bölgesel haberleşmenin önemi çok 
büyüktür. Şu an Sis dağı ve Eğribel’e kurulan bu haberleşme sistemleri 
tamamen amatör telsizci arkadaşlarımızın maddi ve manevi destekleri ile 
gerçekleştirilmiştir. Sis dağı aktarıcımız kurulurken Güneş panelleri, aküler, 
aktarıcının konulacağı kutu, antenler, anten direkleri ve en önemlisi aktarıcı 
roleler derneğimiz ve fedakâr amatör telsizcilerimizin katkıları ile alınmış, 
kurulum anında da amatör telsizcilerimiz tüm özverileri ile sistemleri bu 
dağlara kurmuşlardır. Eğribel bölgesine de aynı sistemler kurulmuş aktarıcı 
ve sistemlerini derneğimiz, diğer sistemlerini de derneğimiz üyesi TA7RH 
amatör telsiz çağrı işaretli “Hasan SEYİS” kardeşimiz karşılamıştır. 

Ayrıca Sis dağı yer tahsisi ve maddi katkılarıyla derneğimiz gönüllüsü 
amatör telsizci kardeşimiz Eski Ziraat Odası Başkanı TA7AKI amatör telsiz 
çağrı işaretli “Özer AKBAŞLI” kardeşimiz yardımlarını esirgememiş, aktarıcı 
kurulum çalışmalarına da büyük katkılar sağlamıştır. İyi ilişkilerimiz sonucu 
amatör telsizciliği araştıran ve önemini anlayan bölge muhtarımız “Ali 
EMANET” kardeşimiz aktarıcının kurulacağı yer konusunda, bölgeyi 
birleştiren haberleşme ağının kurulmasında derneğimize, amatör telsizciliğe 
büyük katkılarda bulunmuşlardır. Dernek Başkanımız TA7EB amatör telsiz 
çağrı işaretli “Ali DEMİRALP” önemli özverilerle gecesini gündüze katarak 
bu sistemlerin kurulmasına büyük katkılar sağlamışlardır. Dernek 
üyelerimizin büyük bölümü ve ilçelerimizde hatta Trabzon ve ilçelerinde 
bulunan birçok amatör radyo telsizci kardeşlerimiz de çalışmalara katkıda 
bulunarak sistemlerin kuruluşunu sağlamışlardır. Emeği geçen tüm 
kardeşlerimize bu büyük katkı, destek ve çalışmalarından dolayı dernek ve 
amatör telsizciler olarak teşekkür ederiz. 145.750 ve 439.400 MHz. 
Aktarıcılarımız ve 148.800 MHz. YM7KGS, YM7KEB çağrı işaretli 
digirepeaterler tüm amatör telsizci arkadaşlarımıza ve çevreye hayırlı 
olsun… 

20 Yıldan fazla zamandır Sis Dağı aktarıcısını kurmakta benim hayalimdi; 
eskiden böyle teknikler, imkanlar olmadığından uzun zaman sonra olsa da 
hayallerimi gerçekleştiren tüm emeği geçenlere teşekkür etmeden 
geçemem. 

Amatör Telsizci: “Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden 
sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini 
yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde 
bulunmak isteyen ve amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişi” 

diye tanımlanır. 
Kurulacak sistemlerle ilgili yönetmelik maddeleri: 
1-Esasları KEGM tarafından belirlenen amatör telsizcilik belgesine sahip 

gerçek kişiler ile sorumlu operatörün mesuliyetinde olmak kaydıyla 
amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet 
haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma 
kurumları amatör telsiz istasyonu kurabilirler. 

2-Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler, doğal afetlerde, 
beklenmedik olaylarda ve bunların tatbikatlarında can ve mal emniyeti ve 
milli güvenlik ile ilgili olarak mahalli, bölgesel veya yurt çapında acil 
durum ve afet haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardım 
faaliyetlerinde bulunabilirler. 

3-Kurumdan, telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni almış kamu 
kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla acil durum ve afet tatbikatları 
ile acil durum ve afet esnasında amatör telsizciler bu kurumlara tahsisli 
frekansları kullanabilirler. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının izni 
olmak kaydıyla amatör telsiz sistem ve cihazlarında gerekli değişiklik ve 
eklentileri önceden yapabilir veya Yaptırabilirler. 

10 Kasım 2008 tarih ve 27050 Mükerrer sayılı, kabul tarihi 05.11.2008 
ve 5809 Sayılı (Elektronik Haberleşme Kanununun 37. ve 43. Maddeleri,) 

17 Temmuz 2009 tarih ve 27291 Sayılı (Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik) 

3 Şubat 2010 tarih ve 27482 Sayılı (Kıyı Emniyeti genel Müdürlüğü 
Amatör telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği) amatör telsizciliği 
ve bu konuda yapılacakları açıklar. 

Dernek olarak haberleşme sistemlerini, cihazlarını kurarak eğitim 
yapabilme yerimiz, alanımız bulunmamaktadır. Kamu kurum ve 
kuruluşlarımızdan önemle rica ediyoruz, çalışabileceğimiz, gençliği 
eğitebileceğimiz, olağanüstü haller ve ülkemizi tanıtmak amacı ile telsiz 
haberleşmesi yapabileceğimiz kullanılmayan köy okulu, sağlık evi veya 
kullanılmayan bir araziyi derneğimize geçici bir izin ile kullanım hakkı 
veriniz. Köy okulları çürümekte ancak Milli Eğitim Müdürlüğü 
yazışmalarımıza olumsuz cevap vermektedir. Kimse taşın altına elini 
sokmak istememektedir. 

Sayın Valimiz Enver ÜNLÜ’den bu konuda yardım bekliyoruz. 
Tüm okurlarımıza saygı ile… Amatör Telsizcilik selamı ile “73” 

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

organize ettiği Alucra İlçesi Hacı 
Hasan Köyü ve Fevzi Çakmak Köyü 
iş birliğinde tarihi Akyatak (Yassı 
Çimen) Yaylasında çevre 
düzenlemesi yapıldı.

Zıhar Şeyh (Fevzi Çakmak) 
köyünden başlayıp Akyatak (Yassı 
Çimen) üzerinden Torul ve Trabzon'a 
ulaşan diğer taraftan Amasya, 
Şebinkarahisar, Alucra, Şiran 
üzerinden Bayburt ve Erzincan 
istikametinden Erzurum'a ulaşan 
tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan bir 
yerdir. Erdem Ekşi'nin Zıhar Şeyh 
(Fevzi Çakmak)'ı yurt edinen İslam'ın 
ve Türklüğün yayılmasına önderlik 
etmiş Es-Seyyid İsmail Hakkı 
Çağırgan Babanın yurt edindiği Zıhar 
ve Akyatak yaylasının önemini 
vurgulayan konuşma sonrasında 
Hasan Çıtır tarafından gelenlere 
kahvaltı verildi. Hacı Hasan ve Fevzi 
Çakmak Köyünden katılan ekip 
yaylada bulunan evinin yıkık 
duvarını onarıp çevresine dan 
dikimi ve eskiyen bayrağın değişimi 
yapıldı.

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler tarafından; Sokakbaşı mevkiindeki yeni 
otoparkta planlama çalışması, Fındık Pazarı mevkiinde 
parke yenileme, Mahallesi Osmanağa Caddesi'nde arıza 

giderilmesinin ardından parke döşeme ve Hacıhüseyin 
Mahallesi Sokakbaşı Caddesi'nde ise parke yenileme 
çalışması yürütülüyor. 

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, şehir genelinde 
yapılan üst yapı çalışmalarının, belirlenen program 
çerçevesinde süreceğini bildirdi.

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

Onbaşı Ersin Cebeci ve Şehit Piyade 
Er Necmettin Atik’in ailelerine 
ziyaret gerçekleştirdi.  

Din, vatan, mukaddesat, hak ve 
hakikat uğruna sarsılmaz bir inançla 
şehadete kavuşanlara ve şehadeti 
arzulayarak canlarından vazgeçmeyi 
göze alıp gazilik payesiyle 
şereenen tüm kahramanlara 
minnettar olduklarını ifade eden 
Müftü Oral, “Bizlere düşen görev, 
şehitlerimizin uğruna can verdikleri 
değerlere sımsıkı sarılmaktır. Bu 
güzel gençler var oldukça, Cenab-ı 
Hakk bu milleti her türlü kötülükten 

koruyacaktır. Bizim bu çocuklarımız, 
yavrularımız inşallah ebediyen bu 
topraklar üzerinde yüce değerleri 
taşıyarak şereeriyle 
yaşayacaklardır. Bu toprakları bize 
mukaddes bir vatan olarak emanet 
eden tüm şehitlerimizi, bu uğurda 
mücadele eden tüm gazilerimizi 
şükranla ve rahmetle anıyorum. 
Tedavisi devam eden gazilerimize 
Allah’tan şifalar diliyorum. 
Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları 
cennet olsun.” dedi.  

Ziyaretlerde Kur’an-ı Kerim’den 
ayetler okundu, dualar edildi. 

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

Çağırgan Baba Derneği Başkanı 
Erdem Ekşi Akyatak Yaylası çevre 
düzenlemesinde katkıları olan Hasan 
Çıtır, Turgut Çıtır, Sıtkı Kaptı, Şaban 
Gücen, Salih Dur, Rüstem Solak, 
Hamit Ayvalı 'ya teşekkürlerini iletti.

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
                                

   ENGİN MEYVACI 

BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

Başkan Tatlı; ‘Kuruluşumuz-
dan bugüne, inandığımız 
değerleri korumak için çık-

tığımız kutlu yürüyüşte, milletimi-
zin gösterdiği istikameti kendimi-
ze yol bildik. Millet ve hizmet aş-
kıyla başlayan yolculuğumuzda, 
geldiğimiz bu noktada Türkiye’nin 
partisi olarak yeni bir döneme ku-
cak açıyoruz. Siyasetimizin mer-
kezinden insan, sevdamızdan 
Türkiye eksik olmadı. Bu uğur-
da milletimizle omuz omuza yeni 
mücadelelere atılmaya ilk gün-
kü aşkla bir kez daha hazırız. 
Tek vücut halinde hareket ederek 
gerçekleştireceğimiz İl kongremiz 
vatandaşlarımızla yeniden kucak-
laşmamıza vesile olacaktır’ dedi. 

Kongre sürecinde Sağlık 
Bakanlığı’nın aldığı tedbirleri uy-
gulayacaklarını söyleyen İl Baş-

kanı Kenan Tatlı; ‘ Ateş, öksürük, 
kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş 
üstü delegelerden, zorunlu olma-
dıkça kongreye katılmamaları is-
tenecektir. Salonlara, yaşlı ve ço-
cuklar davet edilmeyecek. Kong-
rede kullanılacak tüm ekipman ve 
alanlar dezenfekte edilecek. Gö-
revliler, salonlara girişte maske 
dağıtımı ve ateş ölçümü yapacak’ 
şeklinde konuştu.

Başkan Tatlı; ‘Cumhurbaşka-
nımız ve Genel Başkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan, lider-
liği ile her zaman bizlere bu gö-
revleri hakkıyla yapmamız tali-
matını vermiş ve bu kurallara ri-
ayet etmemizi bizlerden bekle-
miştir. Biz de bu anlayışla göre-
vimizi hakkıyla yerine getirmeyi 
ve bizlere emanet edilen bayra-
ğı en yükseklere taşımayı kendi-

mize bir görev biliyoruz.  Bu vesi-
le ile başta Genel Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a, Genel Mer-
kez Teşkilat Başkanımız Sayın 
Erkan Kandemir’e, Genel Baş-
kan Yardımcımız Sayın Nurettin 
Canikli’ye, Bölge Koordinatörü-
müz Sayın Muhammed Avcı’ya, İl 
koordinatörümüz Sayın E. Erkan 
Balta’ya, Milletvekillerimiz Sa-
yın Cemal Öztürk’e, Sayın Kadir 
Aydın’a, Sayın Sabri Öztürk’e, İl 
Belediye Başkanımız Sayın Ayte-
kin Şenlikoğlu’na teşekkür ediyo-
rum’ diyerek, 

‘8 Şubat Pazartesi saat 11.00 
da 19 Eylül Kapalı Spor salonun-
da gerçekleştireceğimiz ve Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın video konferans 
yöntemiyle katılacağı, Ak Parti 

Giresun 7. Olağan İl Kongremize, 
maske, mesafe ve temizlik kural-
larını ön planda tutarak tüm hem-
şehrilerimizi davet ediyoruz’ dedi.

İl Başkanı Tatlı; ‘Büyük ve 
Güçlü Türkiye’nin inşasını ta-
mamlayana kadar durmayaca-
ğız, duraksamayacağız. İnan-
dığımız Yolda Yürümeye De-
vam Edeceğiz’  diyerek, ‘ya-
pacağımız kongremizin İlimize 
hayırlı olmasını diliyorum’ diye-
rek sözlerini tamamladı.

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

Toparlayıcı ve yapıcı bir tavır ile iz bırakan Tatlı sayesinde 
yıllar sonra bir kongre öncesi tek aday üzerinde uzlaşıldı

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan TATLI, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AK Parti 
Giresun 7. Olağan İl Kongresinin 8 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılacağını açıkladı
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GÜNDEM AJANS
HiZMETiNiZDE...

1 2

3
4 5

Her 
türlü insert 
tasarımızın 

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

olacak... VE
dahası...

Kapu Mah. / Gazi Cad. / Güven Çarşısı / No: 89 / Kat: 4 / Daire No: 204 GiRESUN / TEL.: (0454) 216 05 75 / GSM: 0507 437 63 45

Rektör Can, Yerel 
Basına sahip çıktı
Rektörlük makamında ya-

pılan görüşmelerin ardın-
dan, gazete temsilcileri heye-
ti Güre Yerleşkesinde yapı-
mı devam eden inşaat alanla-
rını gezdiler. Gezi esnasında 
yapılan çalışmalar hakkında 
Rektörümüz gazete temsilci-
lerine detaylı bilgiler verdi. Ye-
mekhane, kantin, terzi, lost-
ra, kırtasiye vs. gibi üniteler-
den oluşan kampüs çarşısı in-
şaatını gezen gazete temsilci-
leri bu üniteler hakkında Rek-
törümüzden detaylı bilgiler al-
dıktan sonra, Rektörlük binası 
arkasında şimdiye kadar atıl 
bulunan arazi üzerinde yapı-
mı süren çevre düzenlemele-
ri hakkında da bilgilendirme 
yapıldı.

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

nası ve Salonunun bulundu-
ğu bölgeye giden yol hakkın-
da da gazete temsilcilerine 
açıklamalarda bulunan Rektö-
rümüz, kısa zaman sonra öğ-
rencilerimizin ihtiyaçları doğ-
rultusunda yapılan bu çalış-
maların tamamlanarak hizme-
te sunulacağını söyledi.

Gazete temsilcileri, yapılan 
çalışmalardan memnun ol-
duklarını dile getirerek; basın 
kuruluşları ile yürütelen işbir-
liğinin önemini vurgulayarak, 
pandemi süreci içerisinde ye-
rel basına destek istediler. 

Rektörümüz Prof.Dr. Yıl-
maz Can, basın gücünün ili-
mizin menfaatini koruma açı-
sından önemli bir kamu görevi 
üstlendiğini dile getirerek, ye-
rel basına destek sözü verdi.

Kimi yaratıklarda; 
Kaba kuvveti bir matah 

sanıyor... 
Sanat yapan müzisyene 

saldırıyor... 
Düşündürücü tarafı da; 
Bu çirkinlik gün geçtikçe daha 

da çoğalıyor... 
Yerin kulağı var; 
Sizlerde duymuşsunuzdur 

ya... 
Daha doğrusu kötü haber 

çabuk yayılır ya... 
Birde duymayanlar veya kula-

ğının üzerine yatanlar için birde 
ben paylaşayım istedim... 

Geçtiğimiz günlerde; 
Ankara’nın Çankaya ilçesinde 

Rock Müzik yapan PİZZ Müzik 
Grubunun Mehmet DURDARIK 
isimli ‘bateristini’ dinleyicilerden 
birisi hastanelik edene kadar 
yumrukluyor... 

Gerekçe; 

Baterist Mehmet bir ara sah-
neden inip, çocukluk arkadaşıy-
la dans ediyor... 

Ve dans eden bir başka deli-
kanlı; “Ayağıma bastın” diyerek, 
biraz sonra gerçekleştireceği 
kavganın ‘altyapısını’ hazırlıyor... 

Baterist Mehmet kavgadan 
uzaklaşmak için dışarı çıkıyor; 

Cep telefonuyla konuşmaya 
başlıyor... 

Derken biraz önce salonda 
‘ayağıma niye bastın’ diyen 
maganda delikanlı ‘baterist’ 
Mehmet’in yüzüne ardı ardına 
vurduğu seri yumruklarla müzis-
yeni ‘nakavt’ ediyor... 

Derken arkadaşları Mehmet’i 
hastaneye götürüp ‘yoğun ba-
kım’ ünitesine yatırılıyor... 

Ve yaşama döndürmeye 
çalışılıyor... 

Anımsar mısınız bilmem; 
Bundan aylar öncesi de yine 

Ankara’da Onur Şener isimli 
bir müzisyen ‘istenilen parçayı’ 
çalmadı diye, bir başka kabada-
yı maganda tarafından öldürül-
müştü... 

Bundan üç ay öncede; 
Hatay’da ‘istek parçasını’ 

söylemedi diye bir başka mü-
zisyen yüzü-gözü morartılacak 
şekilde dövülmüştü... 

(Bu örnekleri daha da çoğal-
tabiliriz ama sayfamız yetmez) 

Şimdi gelin sizlerle (benim 
aklıma gelen) şu soruların yanı-
tını birlikte arayalım; 

“Bir müzisyen ‘istek parçası’ 
yerine getirilmedi diye neden 
şiddete maruz kalır ve dövülür? 

Hatta neden öldürülür?” 
Bir başka soru; 
‘İstek parçası’ söylenmedi 

diye günümüzde yaşanan bu 
şiddet olayları çok-çok eskilerde, 
geçmişte de yaşanır mıydı? 

Eğer yaşanmıyorduysa; 
“Günümüzde neden çok 

yaşanıyor?” 
“Sanatçılar durmadan neden 

şiddete maruz kalıyor?” 
Hem de eskiye göre ‘tahsil 

düzeyi’ daha çok yüksek olması-
na rağmen; 

Şiddet olayları günden-güne 
neden daha çok çoğalıyor? 

Bir genelleme yapacak 
olursak; 

-Evde ve sokakta kadına 

şiddet... 
-Hastanede sağlık emekçisi-

ne şiddet... 
-Stadyumlarda yaşanan 

şiddet... 
-TBBM çatısının altında 

şiddet... 
-Özgürlük talep edenlere 

şiddet... 
-Yaşam alanlarını savunan 

köylülere şiddet... 
-Suyunu-selini, dağını-taşını 

savunan çevrecilere şiddet... 
-Emeğinin hakkını almak için 

sokaklara inen, grevlere giden 
emekçilere şiddet... 

Vesaire, vesaire... 
Kısacası; 
Sağına bak şiddet, soluna 

bak şiddet... 
İçeriye gir şiddet, dışarıya çık 

şiddet... 
Say say bitmiyor... 
Peki, neden? 
Neden içimiz-dışımız şiddet 

kültürüyle dolu? 

Bunun ortaya çıkmasına 
neden olan; 

Eğitim sistemimiz mi? 
Ekonomik yaşam biçimimiz 

mi? 
Televizyon kültüründen etki-

lenmemiz mi? 
En üzerinde düşünülmesi 

gereken en önemli bir başka 
soruda; 

“Hangi sınıfını ve tabakanın 
insanı daha çok şiddete meyil-
li?” 

“Yönetsel hakimiyeti elinde 
bulunduran kaymak tabakanın 
veya azgın ‘azınlık’ sınıfın mı? 

Yoksa; 
Yaşamı sıfırlayarak her alan-

da ‘azlığı’ yaşayan çoğunluk mu 
daha şiddete daha meyilli? 

Tekrar müzik konusuna dö-
nüp özetleyecek olursak; 

Yaşadığımız çağda ‘müzik’ 
salt insanların ruhunu dinlendi-
receği bir değer olmayıp, tüm 
canlılarında ruhunu dinlendirdiği 

ve beslediği en önemli bir 
olgudur.. 

Ve önemli olduğu içindir de; 
Bugün günümüzde hay-

vanlardan daha verimli bir süt 
alabilmek için ahırlarında ‘süt 
hayvanlarına’ klasik müzik 
dinletiyorlar... 

Tavuklarına müzik dinlete-
rek yumurtlatıyorlar... 

Çiçek yetiştiricileri; 
Yetiştirdikleri bitkilerin bir an 

önce çiçek açması için Mozart 
ve Vivaldi gibi müzisyenlerin 
klasiklerini dinletiyorlar... 

Bizde ise bazı iki ayaklı 
yaratıklar; 

Müzik dinlemeyi kavga yap-
makla eşleştiriyorlar... 

Amiyane bir benzetmeyle 
söyleyecek olursak;

Hani, ayı’ya koklamak için 
gül vermişlerde kıçına koklatmış 
ya... 

İşte bu hesap; 
Bizimde aramızda dolaşan 

bazı magandalar, mafya bo-
zuntuları müzik dinlenen ortamı 
‘boks ringine’ dönüştürmekten 
büyük keyif alıyorlar! 

Bu konuda siz ne düşünürsü-
nüz bilemem... 

Belki bu konuda sizin de 
söyleyeceğiniz bir çift sözünüz 
vardır... 

Buyurun, zaten siz sırası da 
sizin...

KİMİ İNSAN MÜZİKTEN BESLENİYOR 
MÜZİĞİ RUHUNUN GIDASI SAYIYOR

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk
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Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın
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avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir
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Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
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Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 
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Nuri Bereket
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

Kukul beyin projesini hayata 
geçirdik. Rabbim Seyfettin 
kardeşimizin şehadetini kabul etsin. 
Bizlere destek veren başta 
şehidimizin ailesi olmak üzere tüm 
güzel insanlardan Allah razı olsun. 
Ptt-Der Ptt çalışanının vefa 
yüzüdür." dedi.
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GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

Amatör Telsizcilik denilince hobi olarak haberleşme ve teknik alanlarda 
araştırma yapmak akla gelse de amatör telsizcilerin bir diğer görevi de 
olağan üstü durumlarda haberleşmeyi sağlama ve devletine her konuda 
yardım etmektir. Bu durum amatör telsizciler için çok önemlidir. 

Haberleşme ağı, haber alma, olağan üstü durumlarda çok önemlidir. 
Derneğimiz GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) aktarıcılar için Devlet kurumlarından yardım alamasa da ikili 
ilişkiler ve araştırmalarla haberleşme ağını kurmada büyük adımlar 
atmıştır. Sis dağı zor bir bölge olmasına rağmen güneş panelleri ile enerji 
alma yoluna gidilerek 145.750 MHz. VHF aktarıcımız ve aynı yerde 
YM7KGS çağrı işaretli Digirepeaterini kurarak merkez sahil ilçelerimiz ile 
Sinop Artvin illerini de kapsayan geniş alanda haberleşme ağını kurmuştur. 
Aynı zamanda ilimizin arka sırt kısmı Eğribel bölgesine 439.400 MHz. 
Aktarıcı role ile Sis dağı linklenmiş ve bu aktarıcımız ile iç bölgelerimiz de 
sahile bağlanmıştır. Ayrıca Eğribel bölgesine YM7KEB çağrı işaretli 
Digirepeateri de kurularak mesajlaşma ağı ve digital veriler, yer koordinat 
bilgilerinin takibi sağlanmıştır. 

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

Amatör Telsizcilik çalışmaları için bölgesel haberleşmenin önemi çok 
büyüktür. Şu an Sis dağı ve Eğribel’e kurulan bu haberleşme sistemleri 
tamamen amatör telsizci arkadaşlarımızın maddi ve manevi destekleri ile 
gerçekleştirilmiştir. Sis dağı aktarıcımız kurulurken Güneş panelleri, aküler, 
aktarıcının konulacağı kutu, antenler, anten direkleri ve en önemlisi aktarıcı 
roleler derneğimiz ve fedakâr amatör telsizcilerimizin katkıları ile alınmış, 
kurulum anında da amatör telsizcilerimiz tüm özverileri ile sistemleri bu 
dağlara kurmuşlardır. Eğribel bölgesine de aynı sistemler kurulmuş aktarıcı 
ve sistemlerini derneğimiz, diğer sistemlerini de derneğimiz üyesi TA7RH 
amatör telsiz çağrı işaretli “Hasan SEYİS” kardeşimiz karşılamıştır. 

Ayrıca Sis dağı yer tahsisi ve maddi katkılarıyla derneğimiz gönüllüsü 
amatör telsizci kardeşimiz Eski Ziraat Odası Başkanı TA7AKI amatör telsiz 
çağrı işaretli “Özer AKBAŞLI” kardeşimiz yardımlarını esirgememiş, aktarıcı 
kurulum çalışmalarına da büyük katkılar sağlamıştır. İyi ilişkilerimiz sonucu 
amatör telsizciliği araştıran ve önemini anlayan bölge muhtarımız “Ali 
EMANET” kardeşimiz aktarıcının kurulacağı yer konusunda, bölgeyi 
birleştiren haberleşme ağının kurulmasında derneğimize, amatör telsizciliğe 
büyük katkılarda bulunmuşlardır. Dernek Başkanımız TA7EB amatör telsiz 
çağrı işaretli “Ali DEMİRALP” önemli özverilerle gecesini gündüze katarak 
bu sistemlerin kurulmasına büyük katkılar sağlamışlardır. Dernek 
üyelerimizin büyük bölümü ve ilçelerimizde hatta Trabzon ve ilçelerinde 
bulunan birçok amatör radyo telsizci kardeşlerimiz de çalışmalara katkıda 
bulunarak sistemlerin kuruluşunu sağlamışlardır. Emeği geçen tüm 
kardeşlerimize bu büyük katkı, destek ve çalışmalarından dolayı dernek ve 
amatör telsizciler olarak teşekkür ederiz. 145.750 ve 439.400 MHz. 
Aktarıcılarımız ve 148.800 MHz. YM7KGS, YM7KEB çağrı işaretli 
digirepeaterler tüm amatör telsizci arkadaşlarımıza ve çevreye hayırlı 
olsun… 

20 Yıldan fazla zamandır Sis Dağı aktarıcısını kurmakta benim hayalimdi; 
eskiden böyle teknikler, imkanlar olmadığından uzun zaman sonra olsa da 
hayallerimi gerçekleştiren tüm emeği geçenlere teşekkür etmeden 
geçemem. 

Amatör Telsizci: “Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden 
sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini 
yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde 
bulunmak isteyen ve amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişi” 

diye tanımlanır. 
Kurulacak sistemlerle ilgili yönetmelik maddeleri: 
1-Esasları KEGM tarafından belirlenen amatör telsizcilik belgesine sahip 

gerçek kişiler ile sorumlu operatörün mesuliyetinde olmak kaydıyla 
amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet 
haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma 
kurumları amatör telsiz istasyonu kurabilirler. 

2-Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler, doğal afetlerde, 
beklenmedik olaylarda ve bunların tatbikatlarında can ve mal emniyeti ve 
milli güvenlik ile ilgili olarak mahalli, bölgesel veya yurt çapında acil 
durum ve afet haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardım 
faaliyetlerinde bulunabilirler. 

3-Kurumdan, telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni almış kamu 
kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla acil durum ve afet tatbikatları 
ile acil durum ve afet esnasında amatör telsizciler bu kurumlara tahsisli 
frekansları kullanabilirler. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının izni 
olmak kaydıyla amatör telsiz sistem ve cihazlarında gerekli değişiklik ve 
eklentileri önceden yapabilir veya Yaptırabilirler. 

10 Kasım 2008 tarih ve 27050 Mükerrer sayılı, kabul tarihi 05.11.2008 
ve 5809 Sayılı (Elektronik Haberleşme Kanununun 37. ve 43. Maddeleri,) 

17 Temmuz 2009 tarih ve 27291 Sayılı (Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik) 

3 Şubat 2010 tarih ve 27482 Sayılı (Kıyı Emniyeti genel Müdürlüğü 
Amatör telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği) amatör telsizciliği 
ve bu konuda yapılacakları açıklar. 

Dernek olarak haberleşme sistemlerini, cihazlarını kurarak eğitim 
yapabilme yerimiz, alanımız bulunmamaktadır. Kamu kurum ve 
kuruluşlarımızdan önemle rica ediyoruz, çalışabileceğimiz, gençliği 
eğitebileceğimiz, olağanüstü haller ve ülkemizi tanıtmak amacı ile telsiz 
haberleşmesi yapabileceğimiz kullanılmayan köy okulu, sağlık evi veya 
kullanılmayan bir araziyi derneğimize geçici bir izin ile kullanım hakkı 
veriniz. Köy okulları çürümekte ancak Milli Eğitim Müdürlüğü 
yazışmalarımıza olumsuz cevap vermektedir. Kimse taşın altına elini 
sokmak istememektedir. 

Sayın Valimiz Enver ÜNLÜ’den bu konuda yardım bekliyoruz. 
Tüm okurlarımıza saygı ile… Amatör Telsizcilik selamı ile “73” 

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

organize ettiği Alucra İlçesi Hacı 
Hasan Köyü ve Fevzi Çakmak Köyü 
iş birliğinde tarihi Akyatak (Yassı 
Çimen) Yaylasında çevre 
düzenlemesi yapıldı.

Zıhar Şeyh (Fevzi Çakmak) 
köyünden başlayıp Akyatak (Yassı 
Çimen) üzerinden Torul ve Trabzon'a 
ulaşan diğer taraftan Amasya, 
Şebinkarahisar, Alucra, Şiran 
üzerinden Bayburt ve Erzincan 
istikametinden Erzurum'a ulaşan 
tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan bir 
yerdir. Erdem Ekşi'nin Zıhar Şeyh 
(Fevzi Çakmak)'ı yurt edinen İslam'ın 
ve Türklüğün yayılmasına önderlik 
etmiş Es-Seyyid İsmail Hakkı 
Çağırgan Babanın yurt edindiği Zıhar 
ve Akyatak yaylasının önemini 
vurgulayan konuşma sonrasında 
Hasan Çıtır tarafından gelenlere 
kahvaltı verildi. Hacı Hasan ve Fevzi 
Çakmak Köyünden katılan ekip 
yaylada bulunan evinin yıkık 
duvarını onarıp çevresine dan 
dikimi ve eskiyen bayrağın değişimi 
yapıldı.

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler tarafından; Sokakbaşı mevkiindeki yeni 
otoparkta planlama çalışması, Fındık Pazarı mevkiinde 
parke yenileme, Mahallesi Osmanağa Caddesi'nde arıza 

giderilmesinin ardından parke döşeme ve Hacıhüseyin 
Mahallesi Sokakbaşı Caddesi'nde ise parke yenileme 
çalışması yürütülüyor. 

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, şehir genelinde 
yapılan üst yapı çalışmalarının, belirlenen program 
çerçevesinde süreceğini bildirdi.

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

Onbaşı Ersin Cebeci ve Şehit Piyade 
Er Necmettin Atik’in ailelerine 
ziyaret gerçekleştirdi.  

Din, vatan, mukaddesat, hak ve 
hakikat uğruna sarsılmaz bir inançla 
şehadete kavuşanlara ve şehadeti 
arzulayarak canlarından vazgeçmeyi 
göze alıp gazilik payesiyle 
şereenen tüm kahramanlara 
minnettar olduklarını ifade eden 
Müftü Oral, “Bizlere düşen görev, 
şehitlerimizin uğruna can verdikleri 
değerlere sımsıkı sarılmaktır. Bu 
güzel gençler var oldukça, Cenab-ı 
Hakk bu milleti her türlü kötülükten 

koruyacaktır. Bizim bu çocuklarımız, 
yavrularımız inşallah ebediyen bu 
topraklar üzerinde yüce değerleri 
taşıyarak şereeriyle 
yaşayacaklardır. Bu toprakları bize 
mukaddes bir vatan olarak emanet 
eden tüm şehitlerimizi, bu uğurda 
mücadele eden tüm gazilerimizi 
şükranla ve rahmetle anıyorum. 
Tedavisi devam eden gazilerimize 
Allah’tan şifalar diliyorum. 
Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları 
cennet olsun.” dedi.  

Ziyaretlerde Kur’an-ı Kerim’den 
ayetler okundu, dualar edildi. 

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

Çağırgan Baba Derneği Başkanı 
Erdem Ekşi Akyatak Yaylası çevre 
düzenlemesinde katkıları olan Hasan 
Çıtır, Turgut Çıtır, Sıtkı Kaptı, Şaban 
Gücen, Salih Dur, Rüstem Solak, 
Hamit Ayvalı 'ya teşekkürlerini iletti.

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
                                

   ENGİN MEYVACI 

BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

Başkan Tatlı; ‘Kuruluşumuz-
dan bugüne, inandığımız 
değerleri korumak için çık-

tığımız kutlu yürüyüşte, milletimi-
zin gösterdiği istikameti kendimi-
ze yol bildik. Millet ve hizmet aş-
kıyla başlayan yolculuğumuzda, 
geldiğimiz bu noktada Türkiye’nin 
partisi olarak yeni bir döneme ku-
cak açıyoruz. Siyasetimizin mer-
kezinden insan, sevdamızdan 
Türkiye eksik olmadı. Bu uğur-
da milletimizle omuz omuza yeni 
mücadelelere atılmaya ilk gün-
kü aşkla bir kez daha hazırız. 
Tek vücut halinde hareket ederek 
gerçekleştireceğimiz İl kongremiz 
vatandaşlarımızla yeniden kucak-
laşmamıza vesile olacaktır’ dedi. 

Kongre sürecinde Sağlık 
Bakanlığı’nın aldığı tedbirleri uy-
gulayacaklarını söyleyen İl Baş-

kanı Kenan Tatlı; ‘ Ateş, öksürük, 
kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş 
üstü delegelerden, zorunlu olma-
dıkça kongreye katılmamaları is-
tenecektir. Salonlara, yaşlı ve ço-
cuklar davet edilmeyecek. Kong-
rede kullanılacak tüm ekipman ve 
alanlar dezenfekte edilecek. Gö-
revliler, salonlara girişte maske 
dağıtımı ve ateş ölçümü yapacak’ 
şeklinde konuştu.

Başkan Tatlı; ‘Cumhurbaşka-
nımız ve Genel Başkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan, lider-
liği ile her zaman bizlere bu gö-
revleri hakkıyla yapmamız tali-
matını vermiş ve bu kurallara ri-
ayet etmemizi bizlerden bekle-
miştir. Biz de bu anlayışla göre-
vimizi hakkıyla yerine getirmeyi 
ve bizlere emanet edilen bayra-
ğı en yükseklere taşımayı kendi-

mize bir görev biliyoruz.  Bu vesi-
le ile başta Genel Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a, Genel Mer-
kez Teşkilat Başkanımız Sayın 
Erkan Kandemir’e, Genel Baş-
kan Yardımcımız Sayın Nurettin 
Canikli’ye, Bölge Koordinatörü-
müz Sayın Muhammed Avcı’ya, İl 
koordinatörümüz Sayın E. Erkan 
Balta’ya, Milletvekillerimiz Sa-
yın Cemal Öztürk’e, Sayın Kadir 
Aydın’a, Sayın Sabri Öztürk’e, İl 
Belediye Başkanımız Sayın Ayte-
kin Şenlikoğlu’na teşekkür ediyo-
rum’ diyerek, 

‘8 Şubat Pazartesi saat 11.00 
da 19 Eylül Kapalı Spor salonun-
da gerçekleştireceğimiz ve Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın video konferans 
yöntemiyle katılacağı, Ak Parti 

Giresun 7. Olağan İl Kongremize, 
maske, mesafe ve temizlik kural-
larını ön planda tutarak tüm hem-
şehrilerimizi davet ediyoruz’ dedi.

İl Başkanı Tatlı; ‘Büyük ve 
Güçlü Türkiye’nin inşasını ta-
mamlayana kadar durmayaca-
ğız, duraksamayacağız. İnan-
dığımız Yolda Yürümeye De-
vam Edeceğiz’  diyerek, ‘ya-
pacağımız kongremizin İlimize 
hayırlı olmasını diliyorum’ diye-
rek sözlerini tamamladı.

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

Toparlayıcı ve yapıcı bir tavır ile iz bırakan Tatlı sayesinde 
yıllar sonra bir kongre öncesi tek aday üzerinde uzlaşıldı

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan TATLI, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AK Parti 
Giresun 7. Olağan İl Kongresinin 8 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılacağını açıkladı

  
  
iN
SE

RT

  
  
  
 G

AZ
ETE TASARIM

  
  
  
   

   D
ERGİ TASARIM

  KA
TA

L
OG

 

GÜNDEM AJANS
HiZMETiNiZDE...

1 2

3
4 5

Her 
türlü insert 
tasarımızın 

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

olacak... VE
dahası...

Kapu Mah. / Gazi Cad. / Güven Çarşısı / No: 89 / Kat: 4 / Daire No: 204 GiRESUN / TEL.: (0454) 216 05 75 / GSM: 0507 437 63 45

Rektör Can, Yerel 
Basına sahip çıktı
Rektörlük makamında ya-

pılan görüşmelerin ardın-
dan, gazete temsilcileri heye-
ti Güre Yerleşkesinde yapı-
mı devam eden inşaat alanla-
rını gezdiler. Gezi esnasında 
yapılan çalışmalar hakkında 
Rektörümüz gazete temsilci-
lerine detaylı bilgiler verdi. Ye-
mekhane, kantin, terzi, lost-
ra, kırtasiye vs. gibi üniteler-
den oluşan kampüs çarşısı in-
şaatını gezen gazete temsilci-
leri bu üniteler hakkında Rek-
törümüzden detaylı bilgiler al-
dıktan sonra, Rektörlük binası 
arkasında şimdiye kadar atıl 
bulunan arazi üzerinde yapı-
mı süren çevre düzenlemele-
ri hakkında da bilgilendirme 
yapıldı.

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

nası ve Salonunun bulundu-
ğu bölgeye giden yol hakkın-
da da gazete temsilcilerine 
açıklamalarda bulunan Rektö-
rümüz, kısa zaman sonra öğ-
rencilerimizin ihtiyaçları doğ-
rultusunda yapılan bu çalış-
maların tamamlanarak hizme-
te sunulacağını söyledi.

Gazete temsilcileri, yapılan 
çalışmalardan memnun ol-
duklarını dile getirerek; basın 
kuruluşları ile yürütelen işbir-
liğinin önemini vurgulayarak, 
pandemi süreci içerisinde ye-
rel basına destek istediler. 

Rektörümüz Prof.Dr. Yıl-
maz Can, basın gücünün ili-
mizin menfaatini koruma açı-
sından önemli bir kamu görevi 
üstlendiğini dile getirerek, ye-
rel basına destek sözü verdi.

Kimi yaratıklarda; 
Kaba kuvveti bir matah 

sanıyor... 
Sanat yapan müzisyene 

saldırıyor... 
Düşündürücü tarafı da; 
Bu çirkinlik gün geçtikçe daha 

da çoğalıyor... 
Yerin kulağı var; 
Sizlerde duymuşsunuzdur 

ya... 
Daha doğrusu kötü haber 

çabuk yayılır ya... 
Birde duymayanlar veya kula-

ğının üzerine yatanlar için birde 
ben paylaşayım istedim... 

Geçtiğimiz günlerde; 
Ankara’nın Çankaya ilçesinde 

Rock Müzik yapan PİZZ Müzik 
Grubunun Mehmet DURDARIK 
isimli ‘bateristini’ dinleyicilerden 
birisi hastanelik edene kadar 
yumrukluyor... 

Gerekçe; 

Baterist Mehmet bir ara sah-
neden inip, çocukluk arkadaşıy-
la dans ediyor... 

Ve dans eden bir başka deli-
kanlı; “Ayağıma bastın” diyerek, 
biraz sonra gerçekleştireceği 
kavganın ‘altyapısını’ hazırlıyor... 

Baterist Mehmet kavgadan 
uzaklaşmak için dışarı çıkıyor; 

Cep telefonuyla konuşmaya 
başlıyor... 

Derken biraz önce salonda 
‘ayağıma niye bastın’ diyen 
maganda delikanlı ‘baterist’ 
Mehmet’in yüzüne ardı ardına 
vurduğu seri yumruklarla müzis-
yeni ‘nakavt’ ediyor... 

Derken arkadaşları Mehmet’i 
hastaneye götürüp ‘yoğun ba-
kım’ ünitesine yatırılıyor... 

Ve yaşama döndürmeye 
çalışılıyor... 

Anımsar mısınız bilmem; 
Bundan aylar öncesi de yine 

Ankara’da Onur Şener isimli 
bir müzisyen ‘istenilen parçayı’ 
çalmadı diye, bir başka kabada-
yı maganda tarafından öldürül-
müştü... 

Bundan üç ay öncede; 
Hatay’da ‘istek parçasını’ 

söylemedi diye bir başka mü-
zisyen yüzü-gözü morartılacak 
şekilde dövülmüştü... 

(Bu örnekleri daha da çoğal-
tabiliriz ama sayfamız yetmez) 

Şimdi gelin sizlerle (benim 
aklıma gelen) şu soruların yanı-
tını birlikte arayalım; 

“Bir müzisyen ‘istek parçası’ 
yerine getirilmedi diye neden 
şiddete maruz kalır ve dövülür? 

Hatta neden öldürülür?” 
Bir başka soru; 
‘İstek parçası’ söylenmedi 

diye günümüzde yaşanan bu 
şiddet olayları çok-çok eskilerde, 
geçmişte de yaşanır mıydı? 

Eğer yaşanmıyorduysa; 
“Günümüzde neden çok 

yaşanıyor?” 
“Sanatçılar durmadan neden 

şiddete maruz kalıyor?” 
Hem de eskiye göre ‘tahsil 

düzeyi’ daha çok yüksek olması-
na rağmen; 

Şiddet olayları günden-güne 
neden daha çok çoğalıyor? 

Bir genelleme yapacak 
olursak; 

-Evde ve sokakta kadına 

şiddet... 
-Hastanede sağlık emekçisi-

ne şiddet... 
-Stadyumlarda yaşanan 

şiddet... 
-TBBM çatısının altında 

şiddet... 
-Özgürlük talep edenlere 

şiddet... 
-Yaşam alanlarını savunan 

köylülere şiddet... 
-Suyunu-selini, dağını-taşını 

savunan çevrecilere şiddet... 
-Emeğinin hakkını almak için 

sokaklara inen, grevlere giden 
emekçilere şiddet... 

Vesaire, vesaire... 
Kısacası; 
Sağına bak şiddet, soluna 

bak şiddet... 
İçeriye gir şiddet, dışarıya çık 

şiddet... 
Say say bitmiyor... 
Peki, neden? 
Neden içimiz-dışımız şiddet 

kültürüyle dolu? 

Bunun ortaya çıkmasına 
neden olan; 

Eğitim sistemimiz mi? 
Ekonomik yaşam biçimimiz 

mi? 
Televizyon kültüründen etki-

lenmemiz mi? 
En üzerinde düşünülmesi 

gereken en önemli bir başka 
soruda; 

“Hangi sınıfını ve tabakanın 
insanı daha çok şiddete meyil-
li?” 

“Yönetsel hakimiyeti elinde 
bulunduran kaymak tabakanın 
veya azgın ‘azınlık’ sınıfın mı? 

Yoksa; 
Yaşamı sıfırlayarak her alan-

da ‘azlığı’ yaşayan çoğunluk mu 
daha şiddete daha meyilli? 

Tekrar müzik konusuna dö-
nüp özetleyecek olursak; 

Yaşadığımız çağda ‘müzik’ 
salt insanların ruhunu dinlendi-
receği bir değer olmayıp, tüm 
canlılarında ruhunu dinlendirdiği 

ve beslediği en önemli bir 
olgudur.. 

Ve önemli olduğu içindir de; 
Bugün günümüzde hay-

vanlardan daha verimli bir süt 
alabilmek için ahırlarında ‘süt 
hayvanlarına’ klasik müzik 
dinletiyorlar... 

Tavuklarına müzik dinlete-
rek yumurtlatıyorlar... 

Çiçek yetiştiricileri; 
Yetiştirdikleri bitkilerin bir an 

önce çiçek açması için Mozart 
ve Vivaldi gibi müzisyenlerin 
klasiklerini dinletiyorlar... 

Bizde ise bazı iki ayaklı 
yaratıklar; 

Müzik dinlemeyi kavga yap-
makla eşleştiriyorlar... 

Amiyane bir benzetmeyle 
söyleyecek olursak;

Hani, ayı’ya koklamak için 
gül vermişlerde kıçına koklatmış 
ya... 

İşte bu hesap; 
Bizimde aramızda dolaşan 

bazı magandalar, mafya bo-
zuntuları müzik dinlenen ortamı 
‘boks ringine’ dönüştürmekten 
büyük keyif alıyorlar! 

Bu konuda siz ne düşünürsü-
nüz bilemem... 

Belki bu konuda sizin de 
söyleyeceğiniz bir çift sözünüz 
vardır... 

Buyurun, zaten siz sırası da 
sizin...

KİMİ İNSAN MÜZİKTEN BESLENİYOR 
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Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

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

520 Aralık 
2022 Salı www.giresungundem.com

KASIMPAŞA A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
ATAKAŞ HATAYSPOR - GİRESUNSPOR
GALATASARAY A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş.
ÜMRANİYESPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
KONYASPOR - ALANYASPOR

15. HAFTA

GİRESUNSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
MKE ANKARAGÜCÜ - ÜMRANİYESPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR - GALATASARAY A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR A.Ş.
ALANYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

16. HAFTA
KONYASPOR -  DEMİR GRUP SİVASSPOR
ÜMRANİYESPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR
GALATASARAY A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
YUKATEL KAYSERİSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - GİRESUNSPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - ALANYASPOR

17. HAFTA
MKE ANKARAGÜCÜ - YUKATEL KAYSERİSPOR
ATAKAŞ HATAYSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
GİRESUNSPOR - ÜMRANİYESPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR
ALANYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

18. HAFTA
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
TRABZONSPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR
ÜMRANİYESPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR
YUKATEL KAYSERİSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

19. HAFTA

2022-2023 Sezonu Spor Toto 
Süper Lig İlk Yarı Fikstürü

Son dönemlerde Gire-
sunspor kulübünün vergi 
ve sigorta borcundan 

dolayı 3 puanın silineceği sosyal 
medyada sık sık gündeme getiri-
liyor. Oysaki yeni spor yasasına 
göre; vergi ve sigorta borçlarından 

kulüp başkanları sorumlu, dola-
yısıyla da bu nedenle değil de, 
futbolculara olan borçlardan ötürü 
puan silinme cezası gelebilir. 
2022’nn ilk döneminde çıkarılan 
Spor Yasası’ndan dolayı bu borç-
lar kulüp başkanları tarafından 

ödenmek zorunda. Giresunspor 
kulübünün vergi ve sigorta borç-
ları baş ağrıtsa da yeni yürürlüğe 
göre 3 puan silinme ihtimalinin 
olmasının asıl nedeninin futbolcu 
borçlarından olduğu öne sürü-
lüyor. Vergi ve sigorta borcunu 

kulübün değil de başkanların 
bizzat kendisinin yapılandırması 
gerekiyor. Devlet karşısında mu-
hatap bulabilmek adına kulüpler-
den değil de başkanlardan temlik 
istiyor. 

TBMM’de kabul edilen 7405 

sayılı Spor Kulüpleri ve Spor 
Federasyonları  Kanunu geçen ay 
Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmişti. Spor camiasını 
yakından ilgilendiren kanunla 
birlikte Spor kulüpleri dernek 
statüsünden çıkarılıyor ve anonim 

şirket olarak tescil edilmelerinin 
önü açılıyor. Spor kulübü ve spor 
anonim şirketi başkan, yönetim 
kurulu üyeleri ve yöneticileri bütçe 
ve harcama ilkelerine uygun 
davranmaması durumunda cezai 
sorumlulukla karşı karşıya geliyor.

3 PUAN NEDEN SiLiNEBiLiR?

Bölgesel Amatör Lig 
(BAL) 4. Grubunda mü-
cadele eden  Görelespor, 
başkanlığına Uğur Erbaş 
seçildi. Görelespor’un 
Hasan Ali Yücel Kültür 
Merkezi’nde yapılan 
olağanüstü genel kuru-
lunda şeçime tek liste 
giren Uğur Erbaş kongre-
de 429 üyenin 217’sinin 
imzasıyla seçildiç Uğur 
Erbaş“ Görelespor’umu-
zun bugün yapılan 

kongresine katılım 
sağlayan ve sağlaya-
mayan bizlere bu görevi 
layık gören üyelerimize 
, kongremizde bizleri 
yalnız bırakmayan Bld 
Başkanım Tolga Erener 
,Siyasi parti temsilcileri , 
oda başkanlarıma önceki 
dönem yönetim kuruluna 
ve Görelespor sevdalıla-
rına teşekkür ediyorum 
.“Ben Değil Biz Olacağız” 
ifadelerini kullandı. 

Erbaş, Başkanlık 
Koltuğuna Oturdu

Giresun U18 Ligi’nde 
oynanan karşılaşmada 

Yeniyolspor konuk ettiği Amber-
çay Eynesil Belediyespor’u 5-0 
mağlup etti. 15 Temmuz Futbol 
Sahası’ndaki mücadeleyi hakem 
Taner Sarı yönetirken, yardım-
cılıklarını Gözde Aydemir ve 
A.Furkan Bayram yaptı.

Haftayı 3 puanla tamamlayan 
Yeniyolspor’a 3 puanı getiren gol-
leri 31.dakikada Metehan, 35.da-
kikada Berke Can, 50.dakikada 
Ali Arslan, 61 ve 88.dakikalarda 
Serkan attı.

Yeniyolspor farka koştu
SAHA: 15 Temmuz
HAKEMLER: Taner Sarı***, Gözde Aydemir***, 

A.Furkan Bayram***
YENİYOLSPOR: Hudeyfa***, Muhammed***, Ser-

kan***, Melih***, Caner***, Emirhan***, Hüseyin***, 
Berke Can***, Gökdeniz***, Metehan***, Ali Arslan***

AMBERÇAY EYNESİL BLD. SPOR: Fatih*, Hacı 
Tahir*, Salih*, Berkay*, Halil* Ahmet Zafer*, Mehmet*, 
Ahmet Yasin*, Murat*, Doğukan*, Muhammed*

SARI KARTLAR: Salih, Mehmet (Amberçay Eynesil 
Belediyespor)

GOLLER: Dk.31 Metehan, Dk.35 Berke Can, Dk.50 
Ali Arslan, Dk.61,88 Serkan (Yeniyolspor)

KUPALARI HAVAYA
KALDIRDILAR

Okul Sporları 
Hentbol Gençler 
Kız-Erkek İl 
Birinciliğinde 
şampiyon takımlar 
kupalarını aldı.

2022- 2023 Eğitim-Öğ-
retim yılı Okullar arası 

Hentbol Gençler Kız-Erkek İl 
Birinciliği müsabakaları Görele 
13 Şubat Spor Salonu ve 
Batlama Hüseyin Avni Alpars-
lan Spor Salonu’nda oynanan 
müsabakalarla tamamlandı.

Erkeklerde 2021-2022 
sezonunda Türkiye 4.sü olan 
Giresun Spor Lisesi bu sezon 
şampiyon olduğun-dan dolayı 
doğrudan Türkiye yarı finalleri-
ne gitme hakkı elde etti.

Bu sezonun 2.si olan Görele 
Nihat Gürel Fen Lisesi ise 
Giresun’da düzenlenecek olan 
grup müsabakalarında ilimizi 

temsil etme hakkı elde etti. 
Kızlarda ise il birincisi olan Gö-
rele Anadolu Lisesi de ilimizi 
Grup müsabakalarında temsil 
edecek

Görele 13 Şubat Spor 
Salonu’nda düzenlenen ödül 
töreninde takımlara kupa ve 
madalyaları Görele Gençlik ve 
Spor İlçe Müdürü Nihat Çınar, 
Okul Sporları İl Temsilcisi 
Fulya Karaman, beden eğitimi 
öğretmenleri ve antrenörler 
takdim etti.

Batlama Hüseyin Avni 
Alparslan Spor Salonu’nda 
düzenlenen ödül töreninde ise 
takımlara kupa ve madalyaları 

Spor Şube Müdürü Ali Dodur 
ve Hentbol İl Temsilcisi Rıfat 
Özdemir tarafından takdim 
edildi.

Derece elde eden ve katılım 
sağlayarak müsabakalarda ter 
döken tüm sporcu, antrenör 
ve okul takımlarımızı tebrik 
eder, 5-8 Ocak 2023 tarihleri 
arasında Giresun’da organize 
edilecek olan grup müsabaka-
larında başarılar dileriz.

Erkekler Sıralama:
1.Giresun Spor Lisesi, 

2.Görele Nihat Gürel Fen 
Lisesi, 3.Giresun Atatürk Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
4.Görele Şehit Uğur Hancı 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi.

Kızlar Sıralama:
1.Görele Anadolu Lisesi, 

2.Görele Halil Gürel Anadolu 
Lisesi, 3. Görele Şehit Uğur 
Hancı Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi.



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 620 Aralık 2022 Salı
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GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

FIRAT AKYOL TV
YOUTUBE KANALI

Dünyaya Açılan Pencereniz
Sizin Kanalınız

YouTube

ABONE OLMAYI UNUTMAYIN!

BAL Ligi 4.Grupta oynanan 
karşılaşmada Görelespor 

evinde Atakum Beledi-
yespor’u konuk etti. Atakum 

47.dakikada Ahmet’le 1-0 öne 
geçti. Samsun temsilcisi bu 
golle maçı kazanıp sahadan 
galibiyetle ayrıldı.

Görelespor 
Evinde Kayıp : 0-1

Türkiye Hentbol Ka-
dınlar Süper Ligi’nin 
ilk yarısını 8 puanla 

6.sırada tamamlayan Tem-
silcimiz Görele’nin Sultanları 
Görele Belediyesi Spor Kulü-
bü’nün baş antrenörü Mehmet 

Ali Binen” 1. devre istediğimiz 
şekilde bitti. Hedef maçları 
kazandık. Fakat olumlu yada 
olumsuz süpriz bir sonuç 
olmadı. Genç oyuncularımızda 
her geçen gün katkı vermeye 
devam etmesi birinci devrede 

hedeflediğimiz bir konuydu 
onu da başardığımız için mut-
luyuz. Takım oynadıkça yukarı 
doğru imve kazandı. 2.devre 
çalışmalarımıza 20 Aralık’ta 
başlayacağız. ilk maçımız 
7 ocakta Tekirdağ maçıyla 

başlayacak. Ocak ayında 
başlayacak transfer dönemin-
de takıma katkı sağlayacak 
2 veya 3 oyuncu takviyesi 
yapmak istiyoruz. Bunun için 
görüşmelere başladık” ifadele-
rini kullandı.

iKiNCi DEVRE CETiN 
GECECEK Görele’nin Sultanları Görele Belediyesi Spor Kulü-

bü’nün baş antrenörü Mehmet Ali Binen ”1. devre 
istediğimiz şekilde bitti. Hedef maçları kazandık” dedi

Son dönemlerde 
sürekli olarak 

borçları ile gündeme 
gelen Giresunspor’un 
FIFA’daki dosyası ka-
barık. Giresun şehrine 
ayak bile basmadan 
Giresunspor’dan 
para kazanmaya hak 
kazanan Pyerre’yi 
CAS da haklı bulursa 
iki dönem de transfer 
yasağı gelecek. CAS’ 
da sadece Pyerre’ni,n 
değil Chiquinho’nun da 
dosyası var. 

Öte yandan ala-
cakları kesinleşenler 
ise şunlar: Diarra, 
Balde, Suleymanov, 
Champness,Doug-
las, Gonzolez Lopez 
(menajer), Pelupessy. 
Giresunspor bu kişilere 
ödeme yapmadan 
transfer yapamayacak.

Dosya Çok Kabarık!
SAHA: Görele 13 Şubat
HAKEMLER: İrfan Çağrı Baş***, Abdullah Ma-

den***, Ahmet Tolga Tomar***
GÖRELESPOR: Batuhan**, Mert**, Kemal**, Yağız 

Cem**, Hüseyin**, Berkay**, Utku**, Recep**, Gök-
han**, İlyas**, Muhammet**

ATAKUM BELEDİYESPOR: Nailcan***, Ayhan***, 
Erdinç***, Semih***, Şahin***, İlhami***, Ahmet***, 
Recep***, Mehmet***, Taha***, Gökhan***

GOL: Dk.47 Ahmet (Atakum Bld.)


