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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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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK
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                            GÜNEŞ BATMADI
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Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 
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  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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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
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

“Suriye'de 
bizim 
ne işimiz var”, 
öyle mi?..
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YER SOFRASI
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VURMA AVCI 
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  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?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

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

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

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)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

3 yıl önce Su kanalı 
yapmaya gücü yetmey-

enlerin gücünde 3 yıl 
sonra değişen bir şey 

olmamış…

(Yazısı Sayfa 2’de)

Ahmed ÇITLAKOĞLU

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Giresun Valisi  Enver Ünlü 
ve eşi Sema Ünlü Hanı-

mefendi, 3 Aralık Dünya Engelli-
ler Günü münasebetiyle düzenlen 
programa katıldı.

Giresun’da Engelliler Günü 
münasebetiyle 3 Aralık Cumartesi 
günü saat:11.00’de yapılması 
planlanan yürüyüş havanın ya-
ğışlı olması sebebiyle iptal edildi.

Akabinde, Giresun Mer-
kez Atatürk Meydanında Sa-
at:11.30’da yapılması planlanan 

tören programı ise hava muha-
lefeti nedeniyle Giresun Liman 
Sahası Gümrük Binası içerisinde 

bulunan Giresun Belediyesi Kül-
tür ve Fuar Merkezi’nde düzen-
lendi. SAYFA 4’TE

Vali Ünlü ‘Aşamayacağımız
Hiçbir Zorluk ve Engel Yok’

Dereli Kültür Turizm ve Daya-
nışma Derneği Başkanlığına 

Alaettin Alaiddinoğlu seçildi.
Derneğin Olağan Genel Kurulu dün 

yapıldı .Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu’nun da katıldığı 
kongrede konuşan Şenlikoğlu yeni 
yönetime başarılar diledi

Alaettin Alaiddinoğlu başkanlığa 
seçilirken, eski Başkan Rahime Ocak, 
Yılmaz Bıçak, Hüsamettin Dinç, Ah-
met Geldi, Adem Uzun, Osman Nefes 
yönetim kurulu üyesi olarak görev 
aldılar.

Denetleme kuruluna da Yıldıray 
Bıçak, Fahrettin Talıç ve Acuk Alaiddi-
noğlu seçildi.. Haber: Hakan Çelebi

Yeni Başkan Alaettin Alaiddinoğlu Oldu Birleşmiş Milletler toplantısında
Enver Yücel’den eğitim vurgusu
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) 

Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’ne 
(UNITAR) bağlı Uluslararası Eği-
tim Merkezi’nin (CIFAL), ABD’nin 
Hawaii eyaletindeki 19’uncu ulus-
lararası yıllık toplantısına katılan 
BAU Global ve aynı zamanda 
CIFAL Türkiye Başkanı olan En-
ver Yücel, “Günümüz dünyasında 
hepimizin yaşadığı, şahit olduğu 
savaşlar, açlık sorunu ve iklim kri-
zi gibi küresel hadiseler, eğitimin 
ne kadar önemli ve hayati olduğu-

nu tekrar bizlere hatırlatma fırsatı 
sunmuştur. Ülkemiz çocuklarının 
sürdürülebilirlik vizyonuna sahip 
olarak yetişmeleri adına eğitim 
sisteminde önemli yeniliklere imza 
atmaktan mutluluk duyuyoruz.” 
dedi. SAYFA 2’DE

‘Şehrimizin Park Sayısı 75’e Ulaştı’

Aydın’dan Kadın Hakları Günü Mesajı
AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Kadir
Aydın, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Giresun Belediyesi, 
şehrin çocukları-

nın keyifli vakit geçirdiği, 
büyüklerinin ise dinlene-
bildiği parkların sayısını 
arttırmak için yoğun çalış-
masına devam ediyor.

Yeşil ile mavinin buluş-

tuğu şehrimize bir yandan 
yeni modern oyun park-
ları kazandırılırken, bir 
yandan da mevcut oyun 
ve dinlenme parkları için 
yenileme ve modernleştir-
me çalışmaları yapılıyor. 
3’TE

Deva Partisi Kurucu il 
başkanı Özgür Oku-
sal,Giresun Üniversi-

tesi Meslek Yüksek Okulu’nun   
Bulancak ve Piraziz’e taşın-
masının öğrencileri mağdur 
edeceğini öne sürdü

Facebook’ta bu konuda 
paylaşımda bulunan Okusal, 
“Giresun Üniversitesini 
tercih eden ve okuyan öğ-
rencilerimizi izlemlediğim-
de, genel olarak dar gelirli 
ailelerin çocukları olduğu 
kanaatine varıyorum.

Biraz önce sosyal olay-
lara duyarlı bir arkadaşı-
mız, Gazipaşa yerleşke-
sinde öğrenim gören 6 
bin civarında öğrencinin 
Bulancak ve Piraziz 
ilçelerine kaydıralacağını 
yazmış.

Haberin doğruluğu 
teyide muhtaçtır ancak 

doğruluk payı var ise, bu hem 
öğrencilere hem de bu bölge-
de yaşayan insanlara zulüm 
olur. Öğrenci ikamet için ev bu-
lamaz iken, bölgenin yaşayan 
halkıda yükselecek kiralardan 
mağdur olacaktır.

Öğrenci merkezden, 
okuluna gidip gelecek, zaten 

çoğunluğu bursları hariç 2 bin, 
2.500 TL gibi kısıtlı bütçeyle 
yaşamını idame ettirmeye çalı-
şırken, ekstra binecek dolmuş 
masrafını kaldıramayacak ve 
derslerini asacak, aylak aylak 
gezecektir.

Zaten başarı sırası çok iyi 
olmayan üniversitemize bir 

de ne amaç taşıdığı belli 
olmayan bu karar zarar 
verecektir. Sn.Rektör ve 
idare heyetinin bu kararını 
gözden geçirmesini temen-
ni ederken bir de dostane 
hatırlatmada bulunayım.

Siyasete çok güven-
meyin, bugün varlar, yarın 
yoklar ama sizler görev 
süresinde yaptığınız her 
iş ve işlemden sorumlusu-
nuz..Kanuna uydursanızda 
vebâli ne bu tarafta ne öbür 
tarafta veremezsiniz.”dedi.

Haber: Mustafa Cici

Okusal yetkilileri göreve çağırdı
2500 Öğrencinin Sahibi Yok Mu? İyi Parti Merkez İlçe kongresi dün 

yapıldı.Kongreye Genel Baş-
kan Yardımcısı Ünzile Yüksel 

ile partililer katıldı.İlçe kongrelerini 
dün tamamlayan İyi Parti’de mevcut 
Merkez ilçe yönetimi yoluna devam 
etti.Kongreye milletvekili aday adayı 
Harun Cici,İl Başkan Adayları Salih 
Özkan ve Kamil Tokul da renk kattı.
Özkan ve Tokul’a ciddi ilgi olduğu 
görüldü. Haber: Mustafa Cici

İYİ PARTİ’DE KONGRELER SÜRÜYOR

Kadın haklarının; 
erkeklerle kadınların 

eşit haklara sahip olduğu 
ve özgürlüğü temsil eden 
haklar olduğunu ifade eden 
Milletvekili Aydın; “Temel 
hakların korunması, bilinçli 
toplumların ödevidir. Türk 
kadını modern ve çağdaş 
Türkiye’nin temelini oluştur-
maktadır. Cumhuriyetimizin 
kuruluşundan bu yana ülke-
mizde kadınlarımız, toplu-
mumuz nezdinde her zaman 
müstesna bir yere sahip 
olmuştur. Kadın hakları dev-
letimiz tarafından her zaman 
desteklenen bir olgu haline 

gelmiştir. Toplumsal yaşa-
mın her alanında yer edinen 
kadınlarımız, bugün siya-
sete ve sosyal hayata daha 
aktif katılım sağlamaktadır. 
Aile ve toplumsal yapımızın 

temel direği olan kadınları-
mıza yönelik her türlü şiddet 
ve ayrımcılık, insanlığa 
ihanet olarak nitelediğimiz 
bir suçtur. Kadınlarımızın 
şiddete maruz kalmadıkları 
bir ortamı tesis etmek için 
bütün toplum olarak has-
sasiyetle mücadele vermek 
mecburiyetinde olduğumuzu 
asla unutmamalıyız. Bu 
duygu ve düşüncelerle Türk 
kadınının seçme ve seçilme 
hakkını elde etmesinin 88. 
yıl dönümünde 5 Aralık Dün-
ya Kadın Hakları Günü’nü 
en içten dileklerimle kutluyo-
rum.” dedi.
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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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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?
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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)
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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.
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(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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3 yıl önce Su kanalı yapmaya 
gücü yetmeyenlerin gücünde 3 yıl 
sonra değişen bir şey olmamış…

Geçen 3 yılda değişen bir 
şey yok ise gelecek 3 yılda 
da bir şey değişmeyecek 
demektir…

*
3 yıl önce
“Sizlerin daha 5-6 

metrelik bir suna kanalına 
gücünüz yetmiyor, perso-
nele sözünüz geçmiyorsa; 
devasa büyük projeleri bu 
personelle nasıl hayata 
geçirecek/geçirebileceksi-
niz?..” diye sormuştuk…

*
3 yıl sonra artık başka bir 

şey sormaya gerek görmü-
yoruz!..

Zira anlaşılan o ki, zaten 
anlatılacak bir şey de yok; 
her şey ayne’l-yakîn ve 
ilme’l-yakîn görüldüğü gibi!..

*
“Sen güzellikle sözünü 

söylersin…
Arif olan ders alır, cahil 

olan tavır alır.” 
(Tapduk Emre)

“Teknoloji ve Gelecekte 
Muhasebe Mesleği” Konulu 

Panel Gerçekleştirildi
Yüksekokulumuz tara-

fından düzenlenen, 
İstanbul Serbest Muhase-
beciler ve Mali Müşavirler 
Odası Sekreteri SMMM Halim 
BURSALI ve Oda Saymanı 
SMMM Yalçın SÜTÜTEMİZ’in 
katıldığı “Teknoloji ve Gele-
cekte Muhasebe Mesleği” 
konulu panel, 30 Kasım 2022 
Çarşamba günü saat 14.00‘te 
Yüksekokul konferans salo-

nunda gerçekleştirildi.
Müdürümüzün açış ko-

nuşması ile başlayan panel, 
meslek mensupları ve öğren-
cilerimizden yoğun ilgi gördü. 
Panel soru cevap bölümü ile 
sona erdi.

Günün anısına binaen 
Yüksekokul Müdürümüz Dr. 
Öğr. Üyesi Fatma AKYILDIZ, 
konuklara teşekkür belgesi 
takdim etti.

“İtfaiyeden Baca
Temizliği Uyarısı”

Giresun Belediyesi 
havaların yeniden 

soğumasıyla birlikte vatan-
daşları baca temizliği ve 
karbonmonoksit zehirlenmele-
ri konusunda uyardı. Belediye 
İtfaiye Müdürlüğü, Türkiye’de 
her yıl meydana gelen bina 
yangınlarının yüzde 20’sinin 
temizlenmeyen bacalardan 
kaynaklandığını hatırlatarak, 
vatandaşları bacalarında olu-
şan kurumları temizletmeleri 
konusunda bilgilendirdi.

Bacaların yılda iki kez 
temizlenmesinin hayati öne-
me sahip olduğunu aktaran 
ve bu işlemin ise mutlaka 
profesyonel ekipler tarafından 
yapılması gerektiğinin altını 
çizen yetkililer: “Bugüne kadar 
bacanızı temizletmediyseniz, 
mutlaka bacalarınızı temiz-
letmeyi ve kontrol ettirmeyi 
unutmayınız. Karbonmo-

noksit zehirlenmeleri ve kış 
aylarında çıkan çatı ve ev 
yangınlarının büyük ve önemli 
bir bölümü temizlenmeyen 
bacaların tutuşması sonucu 
meydana gelmektedir.

Kış aylarında yakılacak 
soba ve kaloriferlerin bacala-
rının kış mevsimi başında ve 
sonunda olmak üzere yılda 
en az iki kez temizlenmelidir. 
Bunun yanı sıra doğalgaz 
bacalarının da düzenli olarak 
temizletilmesi, bakım ve 
onarımların zamanında yap-
tırılması ve ayrıca zehirlenme 
olaylarına karşı doğalgaz 
havalandırma menfezlerinin 
de kapatılmaması gerekmek-
tedir.’’ uyarısında bulundu.

İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri 
vatandaşların destek ve bilgi 
için 0454 216 11 12 numaralı 
telefonu arayabileceklerini de 
duyurdu.

Birleşmiş Milletler toplantısında
Enver Yücel’den eğitim vurgusu
Birleşmiş Milletler (BM) 

Eğitim ve Araştırma 
Enstitüsü’ne (UNITAR) 

bağlı Uluslararası Eğitim Mer-
kezi’nin (CIFAL) uluslararası 
19’uncu yıllık toplantısı, ABD’nin 
Hawaii eyaletinde, Chamina-
de Üniversitesi ev sahipliğinde 
gerçekleşti. Toplantıya, BM 
Genel Sekreter Yardımcısı ve 
UNITAR Başkanı Nikhil Seth, 
BAU Global ve BM Uluslararası 
Eğitim Merkezi (CIFAL) Türki-
ye Başkanı Enver Yücel, BAU 
Global Yönetim Kurulu üyeleri, 
dünyadaki CIFAL merkezlerinin 
19 başkanı, direktörü ve yöneti-
ciler ile akademisyenler katıldı. 
Toplantının ilk günkü oturumunda 
CIFAL merkezlerinin yöneticileri, 
Birleşmiş Milletlerin Sürdürüle-
bilir Kalkınma Hedefleriyle ilgili 
yaptıkları çalışmaları anlatırken, 
2023 projeksiyonu da konuşuldu. 
CIFAL İstanbul Direktörü Prof. Dr. 
Ebru Canan Sokullu’nun, Türki-
ye’deki çalışmalarla ilgili sunu-
munun ardından BAU Global ve 
BM Uluslararası Eğitim Merkezi 
(CIFAL) Türkiye Başkanı Enver 
Yücel, söz aldı. 

Hawaii’ye, 13 bin 218 kilomet-
re uzaklıktaki İstanbul’dan gelip 
daha yaşanabilir bir dünya ve 
insanlık için aynı amaç ve hedef 
doğrultusunda ortak çalışmaktan 
duyduğu mutluluğu dile getiren 
Yücel, “Günümüz dünyasında 
hepimizin yaşadığı, şahit oldu-

ğu savaşlar, açlık sorunu ve 
iklim krizi gibi küresel hadiseler, 
eğitimin ne kadar önemli ve 
hayati olduğunu tekrar bizlere 
hatırlatma fırsatı sunmuştur. BAU 
Global Başkanı olarak yarını inşa 
edecek çocukların ve gençlerin 
kaliteli eğitim almalarını ve sürdü-
rülebilirlik vizyonuna sahip olarak 
yetişmeleri adına eğitim siste-
minde önemli yeniliklere imza 
atmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Sürdürülebilir kalkınma politika-
larını anaokulundan itibaren müf-
redatlarımıza da ekledik. Bizim 
için, üniversitemiz başta olmak 
üzere kurumlarımızda olmazsa 
olmazımız, bilim ve paralelinde 
gelişen-geliştirilen teknolojinin, 
dünyanın ve insanlığın faydası-
na olmasıdır. Eğitim kurumları 
sadece öğrencilere bilgi aktarı-
lan yerler değildir. Toplumun ve 
dünyanın gelişimiyle, geleceğiyle 
ilgili fikir ve önerilerinin aktarıldığı 
yerlerdir. Ancak ve ancak doğru 
eğitim ve bilimle toplumda barış 
ve huzur sağlanır, tüm küresel 
sorunlar çözüme kavuşur. Eğer 
bilim ve teknoloji, yanlış ellerde 
hizmet ediyorsa dünyada huzur 
yoktur, olamaz, barış da sağlana-
maz.“ diye konuştu.

“YERELDEKİ İVME KÜRE-
SELDE İTİCİ GÜÇ”

Değişim liderlerinin yetişti-
rilmesi konusunda çalışmalar 
yaptıklarını ve bunu çok önemli 
gördüğünü dile getiren Yücel ko-

nuşmasının devamında, “Pande-
mi ile birlikte bütün üretim, tüke-
tim ve dağıtım modelleri yeniden 
şekillendi, güncellendi. Dünyada-
ki bir çocuğun açlığı artık hepimi-
zi ilgilendiriyor. Küresel boyutta 
ekonomiyi bu çağın gereklerine 
göre dönüştürüp dünya ve insan-
lığa uygun sistemler geliştirmek 
zorundayız. İklim değişikliği, 
pandemi, bölgesel savaşlar başta 
olmak üzere geleceğe dair tüm 
tehditlerle baş edebilmemiz için 
bir an önce kendimize dönme-
miz ve yerelden başlayarak bu 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerini 
gündemimize almalıyız. Sürdürü-
lebilir kalkınma konusunda atılan 
ilk adımlar hep küreselden yerele 
doğru ilerlemişti. Oysa sürdürü-
lebilir kalkınma ve yeşil büyüme 
ancak yerel paydaşların bilgisi ve 
katılımı ile başarılı olabilir. Yerel 
paydaşların ve bireylerin küresel 
amaçları sahiplenmesi için karar 
mekanizmalarına aktif katılımla-
rının desteklenmesi son derece 
önemlidir. Sürdürülebilir kalkınma 

hedefleri doğrultusunda  yerelde 
özellikle kadının güçlenmesi, 
tarımda ve hayvancılıkta bilimsel 
ve yeşil büyüme odaklı girişimle-
rin artması ve yerelden başlayan 
uyanışın küresel sürdürülebilir 
kalkınmanın itici gücü olması 
adına çalışmalıyız.” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KAL-
KINMA KÖYDEN VE TARIM-
DAN BAĞIMSIZ SAĞLANA-
MAZ”

Tarımın önemini bilen köyde 
doğup büyümüş biri olarak 
özellikle kadınların güçlendiril-
mesini de hedefleyerek yerelde 
kadın kooperatiflerinin kurulma-
sına öncülük ettiğini hatırlatan 
Yücel, “Tarım ve hayvancılığın 
yanı sıra karbon salınımının 
sıfır olduğu nokta, 2 bin 700 
rakımlı Giresun Kulakkaya 
Yaylası’nda koyun yünlerin-
den yapılan keçeden ürünler 
üreten kadınlarımız, küresel 
moda dünyasına adım atmaya 
çok yakınlar. Sürdürülebilir 
kalkınma köyden ve tarımdan 
bağımsız sağlanamaz. Geçmiş, 
bugün ve gelecek bağını kura-
bilen, bilimsel düşüncelere ve 
yerel duygulara sahip liderler 
olarak sorunların değil çözü-
mün parçası olmalıyız” şeklin-
de sözlerini sonlandırdı. 

Konuşmaların ardından top-
lantı, CIFAL liderlerinin works-
hopları ve konsorsiyum üzerinde 
çalışmalarıyla devam etti.

Türkiye Diyanet Vakfı 
(TDV), soğuk kış şartla-

rında çocuklar üşümesin diye 
Suriye için yardım seferberliği 
ilan etmişti.

Vakfın yaptığı iyilik çağrı-
sına Giresun İl Müftülüğü ve 
Türkiye Diyanet Vakfı Giresun 
Şubesi “Minik Eller Üşümesin” 
sloganıyla başlattığı yardım 
kampanyasıyla destek oldu.

Yardım kampanyasına an-
lamlı bir destek de Giresun İl 
Müftülüğüne bağlı 15 Temmuz 
Çıtlakkale, Mustafa Mert, Gül 
Çocuk ve Hasan Özdemir 
Kur’an Kursları 4-6 Yaş Sınıfı 
öğrencilerinden geldi.

Minikler kumbaralarında 
biriktirdikleri harçlıklarını Su-
riye’de ihtiyaç sahibi ailelere 
ulaştırılmak üzere TDV Gire-
sun Şubesine teslim etti.

Minik öğrencilerin bağışı-
nı TDV adına kabul eden İl 
Müftüsü ve TDV Şube Başkanı 
Ramazan Topcan, “Suriye’de 
iç savaşın başladığı ilk günden 
itibaren bölge halkının yanın-
da yer alan Türkiye Diyanet 
Vakfı, insani yardımdan eğitime, 
gıdadan giyeceğe, yakacaktan 
barınmaya kadar hayata doku-
nan her alanda savaş mağduru 
ailelere destek olmaya devam 
ediyor. İyilik hareketi Giresun’da 
yaşatılıyor. Sadece kendi varlı-
ğımızın devamı için değil, aynı 
zamanda ümmet için çırpınan 
bir millet olduk, bugün de var 
olacağız. Yarın da aynı duygu 
içerisinde olacağız. Çocukları-
mızı, ailelerini ve Kur’an kursu 
öğreticilerini bu güzel kampan-
yaya verdikleri destekten dolayı 
kutluyorum.” dedi.

Minik kalpler hayırda yarıştı
Giresun İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında eğitim gören minikler,

kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Suriyeli kardeşleri için bağışladı
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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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“Giresun’da En Fazla Göç 
Veren Bölgenin Kalkınması 

İçin Osb Yatırımı
Kaçınılmazdır”

Giresun’un en çok göç 
veren bölgesi olan 

Görele ve Eynesil ilçelerinin 
tersine göç alabilmesi adına 
Görele (Çavuşlu) Organize 
Sanayi Bölgesi yatırımının 
kaçınılmaz olduğunun altını 
çizen Giresun Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Çakırmeli-
koğlu, “2021 verilerine göre 
Giresun’dan il dışına göç 
veren ilçelerin başında Görele 
gelmektedir ve bu oran nüfus 
kütüğüne kayıtlıların yüzde 
80’ini kapsamaktadır, Eynesil 
bölgesi de göç veren ilçeler 
arasında üst sıralarda yer 
almaktadır.”dedi.

Giresun Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Çakırmeli-
koğlu; “Giresun göç veren bir 
vilayet olmakla birlikte en çok 
göçü ise Görele ve Eynesil 
kütüğüne kayıtlıların verdiği 
istatistiksel veriler doğrultu-
sunda ortaya çıkmıştır, dola-
yısıyla bölgenin geri kalmış-
lığına dur demek ve üretim 
kapasitesi olan bir yörenin 
nitelikli bir OSB ile önünü aç-
mak şarttır. Bugün il merkezi 
ve Bulancak bölgesi sanayi 
altyapısı hedeflenen ölçüde 
olmasa dahi ciddi bir aşama 
kaydettiğini görmekteyiz. 
Bu bakımdan ilimizin doğu 
yakasında planlanan iki OSB 
yatırımından Eynesil-Tirebolu 

projesi kadar Görele yatırımı 
da ciddi ihtiyaç içermektedir. 
Giresun Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak Doğu Karadeniz 
Kalkınma Ajansı’na hazır-
lattığımız Giresun’un doğu 
ilçelerine yönelik Organize 
Sanayi Bölgesi sahaları için 
iki alternatif oluşturulması 
ve akabinde Espiye-Tirebolu 
OSB yatırımının kuruluşu 
gibi Görele (Çavuşlu) OSB 
yatırımı da 2022 sonu ile mut-
lak tamamlanmalıdır. Kamu 
arazisi üzerine planlanan ve 
kamulaştırma gibi bir sorunu 
olmayan Görele-Çavuşlu 
Organize Sanayi Bölgesi 
projesinin altyapı yatırım ça-
lışmaları da azami 2023 yılı 
içinde başlatılmalıdır.” diye 
konuştu.

“Ülkemizin değişik illerinde 
Görele nüfus kütüğüne kayıtlı 
122 bin, Eynesil’e kayıtlı ise 
46 bin vatandaşın hayat mü-
cadelesi verdiği ve bu kişilerin 
sadece 40 bininin Giresun 
sınırları içinde ikame ettiği 
tespit edilmiştir.” diyen Çakır-
melikoğlu, “Yüzde 80’i bulan 
nüfus göçünün temel sebebi 
işsizlik ve geçim sıkıntısıdır. 
Bu ölçekte Görele ve yöresine 
yatırım talebinin bulunduğu 
Organize Sanayi Bölgesi için 
yetkili kurum ve siyasilerin 
acilen süreci hızlandırması 
şarttır.”

‘Şehrimizin Park Sayısı 75’e Ulaştı’
Park ve Bahçeler Mü-

dürlüğü ekipleri tara-
fından yürütülen yoğun 

park çalışmalarıyla birlikte şehir-
deki park sayısı 75’e ulaşırken, 
yapımı devam eden parkların 
ise kısa zamanda tamamlanarak 
hizmete sunulacağı ifade edildi.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu konuyla 
ilgili olarak yaptığı açıklamada, 
göreve geldikten sonra şehirde 
32 bin metrekarelik yeşil alan 
oluşturduklarının altını çizerek, 
şehrin güzel bir görünüme ka-
vuşması için estetik dokunuşlar 
yaptıklarını söyledi.

Başkan Şenlikoğlu şöyle 

devam etti:
 “Söz verdiğimiz gibi şehri-

mizde yeşil alanların sayısını 
artırmak için çalışmalarımız 

sürüyor. Her mahallemizde 
güvenilir ve kaliteli çocuk oyun 
alanları yapmayı hedefliyo-
ruz. Şehrimizdeki parklarımızı 

sadece çocuklarımız için değil 
büyük küçük herkesin fayda-
lanabileceği şekilde düzenli-
yoruz. Yapılan tüm çalışmalar, 
belediye personeli tarafından 
belediye araç ve gereçleri 
kullanılarak yapılmaktadır. 
Bir şehirde parklar ve yeşil 
alanların çokluğu ve kalitesi o 
şehrin sosyal alanları bakımın-
dan hem de vatandaşlarının 
mutluluğu açısından önemlidir. 
Yapımı tamamlanan ve devam 
eden parklarımızın şehrimizde 
yaşayan tüm vatandaşlarımıza 
hayırlı olmasını diliyor, huzur 
dolu vakitler geçirmelerini 
temenni ediyorum.”

Çamoluk  Akyapı Köyü 
Derneği’nin hibe ettiği 

bilgisayarlar ile oluşturulan 
“Bilgisayar ve Etüt Sınıfı” nın 
açılışı Kaymakam  Furkan 
Berber’in katılımıyla gerçek-
leştirildi.

Okullarda  okuyan öğren-
cilerin hizmetine sunulmak 
üzere Akyapı Köyü Derneği’nin 
hibe ettiği 25 tane bilgisayar-
dan oluşturulan Bilgisayar 
ve Etüt Sınıfının açılışına 
Kaymakam  Furkan Berber’in 
yanısıra, Akyapı Köyü Der-
nek Başkanı Fatih Başkan ve 
yönetimi, Akyapı Köyü Muhtarı 
Ali Akaryıldız, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ali Otabaşi, İlçe Jan-
darma Komutanı Zülfü Özkan, 
Emniyet Amiri Mustafa Arslan, 
15 Temmuz Emrah Sağaz 
İmam Hatip Ortaokulu Müdürü 

Esra Berber ile Müdür Yar-
dımcısı Cansu Acar ve kurum 
amirleri katıldı.

Açılışta konuşan  Kayma-
kam Furkan Berber, “Okulla-
rımızın insan yetiştiren me-
kanlar olduğunu ifade ederek, 
Bu özellik, okullarımızı diğer 

kurumlardan ayıran en temel 
farktır. Bu nedenle okullarımı-
za ve gençlerimize ayrı önem 
veriyoruz. Gelişen teknolojiyle 
birlikte bilginin en değerli ser-
mayenin üretildiği okullarımız, 
bizim birinci meselemizdir. Bu 
vesile ile bilgisayarları hibe 

edip okulumuzda Bilgisayar 
ve Etüt Sınıfımızın açılmasına 
vesile olan Akyapı Köyü Der-
nek Başkanı Fatih Başkan ve 
yönetimine özellikle teşekkür 
ederek, emeği geçen okul mü-
dürlerimize de ayrıca teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Çamoluk’ta Bilgisayar ve Etüt Sınıfı Açıldı

Merkezi İstanbul da 
bulunan Azaklıoğlu 

Necati Bay Eğitim Kültür Ve 
Sosyal Yârdim Vakfı Mütevelli 
Heyeti ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri 03.12.2022 Cumartesi 
Akşamı saat 19,00’da Fatih 
Vatan Caddesi üzerinde Fasuli 
Restoranda bir araya geldi.

Toplantıda vakfın kurucusu 
ve onursal başkanı Necati 
Bay’a İlim Kültür ve Tarih Araş-
tırmaları Merkezi tarafından 
2022 yılının vakıf insanı ve 
vefa ödülü plaketi de takdim 
edilip kitap hediye edildi. 

İlk Kez Düzenlendi
Mütevelli Heyeti üyeleri 

tarafından ilki düzenlenen ve 
dört ayda bir planlanması dü-
şünülen programa, Vakfın Ku-
rucu Mütevelli Heyeti Başkanı 

Sayın Necati Bay, Yönetim 
Kurulu Başkanı Dursun Ali Şa-
hin, İstanbul Milletvekili Hasan 
Turan, İlim Yayma Cemiyeti 
Genel Müdürü Mesut Tan, İlim 
Yayma Cemiyeti İstişare Kurul 
Üyesi Hüseyin Tunç, İstanbul 
Sebahattin Zaim Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan 
Hıdır, Kırıklı Eski Belediye 
Başkanı Şükrü Türkoğlu, Mali 
Müşaviri Miktat Kartal, Belge-
sel Programcısı ve Gazeteci 
Yazar İsmail Kahraman, İhsan 
Yüksel, Nizamettin Kütük, 
Nilgün Köroğlu, Burhan Tunç, 
katıldı.

Samimi ve sohbet ortamın-
da gerçekleştirilen toplantı da 
vakfın önümüzdeki dönem 
çalışmaları hakkında görüş 
alış verişinizde bulunuldu.

Necati Bay’a Yılın Vakıf 
İnsanı Ödülü 

Toplantıda vakfın kurucusu 
ve Mütevelli Heyet Başkanı 
Necati Bay’a 2022 yılının 
“Vakıf İnsanı ve Vefa Ödülü “ 
takdim edildi. Vakıf Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Giresun 
eski valisi Dursun Ali Şahin 
yaptığı konuşmada vakfın çok 
önemli hizmetler yaptığını, her 
yıl yüzlerce öğrenciye kendi 
kaynakları ile burs verdiğini, 
sosyal ve kültürel çalışmalara 
katkılar sağladığının önemine 
dikkat çekti. 

İstanbul milletvekili Hasan 
Turan plaket takdiminde şunla-
rı söyledi “Vakıf İnsanı Necati 
Bay her şeyden önce örnek 
bir insan ve malını Allah rızası 
İçin ihtiyaç sahibi öğrencilerine 
karşılıksız burs veren Giresun 

un gururu örnek bir hayırse-
verdir kendisine hayırlı uzun 
ömürler diliyorum” diyerek pla-
kette yer alan “İlim Kültür Tarih 
Araştırma Merkezi, Devri Alem 
Belgesel tv Programı ve İlim 
Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı 
tarafından eğitim ve kültüre 
yaptığı hizmetlerden dolayı 
örnek vakıf seçilen Azaklıoğlu 
Necati Bay Vakfı’nın kurucu 
başkanı Sayın Necati Bay 
2022 yılının vefalı vakıf insanı 
ve örnek hayırseveri seçilmiş-
tir” yazısını da okudu.

Kitap Takdimi 
Toplantı da ayrıca, İstanbul 

Sebahattin Zaim Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan 
Hıdır, tarafından günümüzün 
güncel konuları İle ilgili İsla-
mofobi üzerine yazdığı kitabı 
Necati Bay a hediye etti. 

Necati Bay’dan Teşekkür  
Toplantıda Vakıf Kurucu Mü-

tevelli Heyeti Başkanı Necati 
Bay vakfın çalışmaları İle ilgili 
bilgi verirken, kendisine takdim 
edilen plaketin sürpriz olduğu-
nu ve gurur duyduğunu ifade 
ederek bu organizasyonda 
emeği geçen başta Yönetim 
Kurulu Başkanı Dursun Ali 
Şahin ve üyeler olmak üzere 
herkese teşekkür etti.

Vakıf İnsan Necati Bay’a 
Yılın Vakıf İnsanı Ödülü

1 Aralık 2022 Dünya
AIDS Günü Konferans 

Basın Açıklaması
1988 yılında DSÖ tara-

fından 1 Aralık Dünya AIDS 
Günü olarak belirlendmiş-
tir. Bu sebeple Enfeksi-
yon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
öğretim üyeleri ve TURK-
MSIC bünyesindeki Cinsel 
Sağlık ve Üreme Sağlığı 
çalışma kolunda bulunan 
tıp fakültesi öğrencileri tara-
fından HIV/AIDS farkındalık 
toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda ilk olarak 
TURKMSIC ve bünyesin-
de bulunan Cinsel Sağlık 
ve Üreme Sağlığı çalışma 
koluyla ilgili bilgilendirme 
yapıldı. 

 Sonrasında Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikro-
biyoloji Ana Bilim Dalı öğre-
tim üyesi Dr. Öğr. Üyesi İlk-
nur Şenel konferans öncesi 
farklı yaş ve cinsiyetlere 

sahip öğrencilere yapılan 
HIV ve AIDS ile ilgili olan 
ankette ulaşılan sonuçları 
açıkladı. Anket sonuçlarının 
doğru cevapları, katılımcı-
ların okudukları bölümler ile 
ilgisi, kaçıncı sınıf oldukları 
ve cinsiyetlerine göre dağı-
lımları gösterildi. 

Daha sonrasında Enfek-
siyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Meltem 
Arzu Yetkin HIV ve AIDS’in 
tıbbi olarak ne olduğundan, 
bulaş yollarından, bulaş 
oranlarını ve hangi durum-
larda bulaşmadığını ve 
korunma yöntemlerinden 
bahsetti. 

Oturum sonlandıktan 
sonra interaktif bir şekil-
de soru cevap yapılarak 
katılımcıların merak ettikleri 
noktalara açıklık getirildi.

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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3 yıl önce Su kanalı yapmaya 
gücü yetmeyenlerin gücünde 3 yıl 
sonra değişen bir şey olmamış…

Geçen 3 yılda değişen bir 
şey yok ise gelecek 3 yılda 
da bir şey değişmeyecek 
demektir…

*
3 yıl önce
“Sizlerin daha 5-6 

metrelik bir suna kanalına 
gücünüz yetmiyor, perso-
nele sözünüz geçmiyorsa; 
devasa büyük projeleri bu 
personelle nasıl hayata 
geçirecek/geçirebileceksi-
niz?..” diye sormuştuk…

*
3 yıl sonra artık başka bir 

şey sormaya gerek görmü-
yoruz!..

Zira anlaşılan o ki, zaten 
anlatılacak bir şey de yok; 
her şey ayne’l-yakîn ve 
ilme’l-yakîn görüldüğü gibi!..

*
“Sen güzellikle sözünü 

söylersin…
Arif olan ders alır, cahil 

olan tavır alır.” 
(Tapduk Emre)

“Teknoloji ve Gelecekte 
Muhasebe Mesleği” Konulu 

Panel Gerçekleştirildi
Yüksekokulumuz tara-

fından düzenlenen, 
İstanbul Serbest Muhase-
beciler ve Mali Müşavirler 
Odası Sekreteri SMMM Halim 
BURSALI ve Oda Saymanı 
SMMM Yalçın SÜTÜTEMİZ’in 
katıldığı “Teknoloji ve Gele-
cekte Muhasebe Mesleği” 
konulu panel, 30 Kasım 2022 
Çarşamba günü saat 14.00‘te 
Yüksekokul konferans salo-

nunda gerçekleştirildi.
Müdürümüzün açış ko-

nuşması ile başlayan panel, 
meslek mensupları ve öğren-
cilerimizden yoğun ilgi gördü. 
Panel soru cevap bölümü ile 
sona erdi.

Günün anısına binaen 
Yüksekokul Müdürümüz Dr. 
Öğr. Üyesi Fatma AKYILDIZ, 
konuklara teşekkür belgesi 
takdim etti.

“İtfaiyeden Baca
Temizliği Uyarısı”

Giresun Belediyesi 
havaların yeniden 

soğumasıyla birlikte vatan-
daşları baca temizliği ve 
karbonmonoksit zehirlenmele-
ri konusunda uyardı. Belediye 
İtfaiye Müdürlüğü, Türkiye’de 
her yıl meydana gelen bina 
yangınlarının yüzde 20’sinin 
temizlenmeyen bacalardan 
kaynaklandığını hatırlatarak, 
vatandaşları bacalarında olu-
şan kurumları temizletmeleri 
konusunda bilgilendirdi.

Bacaların yılda iki kez 
temizlenmesinin hayati öne-
me sahip olduğunu aktaran 
ve bu işlemin ise mutlaka 
profesyonel ekipler tarafından 
yapılması gerektiğinin altını 
çizen yetkililer: “Bugüne kadar 
bacanızı temizletmediyseniz, 
mutlaka bacalarınızı temiz-
letmeyi ve kontrol ettirmeyi 
unutmayınız. Karbonmo-

noksit zehirlenmeleri ve kış 
aylarında çıkan çatı ve ev 
yangınlarının büyük ve önemli 
bir bölümü temizlenmeyen 
bacaların tutuşması sonucu 
meydana gelmektedir.

Kış aylarında yakılacak 
soba ve kaloriferlerin bacala-
rının kış mevsimi başında ve 
sonunda olmak üzere yılda 
en az iki kez temizlenmelidir. 
Bunun yanı sıra doğalgaz 
bacalarının da düzenli olarak 
temizletilmesi, bakım ve 
onarımların zamanında yap-
tırılması ve ayrıca zehirlenme 
olaylarına karşı doğalgaz 
havalandırma menfezlerinin 
de kapatılmaması gerekmek-
tedir.’’ uyarısında bulundu.

İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri 
vatandaşların destek ve bilgi 
için 0454 216 11 12 numaralı 
telefonu arayabileceklerini de 
duyurdu.

Birleşmiş Milletler toplantısında
Enver Yücel’den eğitim vurgusu
Birleşmiş Milletler (BM) 

Eğitim ve Araştırma 
Enstitüsü’ne (UNITAR) 

bağlı Uluslararası Eğitim Mer-
kezi’nin (CIFAL) uluslararası 
19’uncu yıllık toplantısı, ABD’nin 
Hawaii eyaletinde, Chamina-
de Üniversitesi ev sahipliğinde 
gerçekleşti. Toplantıya, BM 
Genel Sekreter Yardımcısı ve 
UNITAR Başkanı Nikhil Seth, 
BAU Global ve BM Uluslararası 
Eğitim Merkezi (CIFAL) Türki-
ye Başkanı Enver Yücel, BAU 
Global Yönetim Kurulu üyeleri, 
dünyadaki CIFAL merkezlerinin 
19 başkanı, direktörü ve yöneti-
ciler ile akademisyenler katıldı. 
Toplantının ilk günkü oturumunda 
CIFAL merkezlerinin yöneticileri, 
Birleşmiş Milletlerin Sürdürüle-
bilir Kalkınma Hedefleriyle ilgili 
yaptıkları çalışmaları anlatırken, 
2023 projeksiyonu da konuşuldu. 
CIFAL İstanbul Direktörü Prof. Dr. 
Ebru Canan Sokullu’nun, Türki-
ye’deki çalışmalarla ilgili sunu-
munun ardından BAU Global ve 
BM Uluslararası Eğitim Merkezi 
(CIFAL) Türkiye Başkanı Enver 
Yücel, söz aldı. 

Hawaii’ye, 13 bin 218 kilomet-
re uzaklıktaki İstanbul’dan gelip 
daha yaşanabilir bir dünya ve 
insanlık için aynı amaç ve hedef 
doğrultusunda ortak çalışmaktan 
duyduğu mutluluğu dile getiren 
Yücel, “Günümüz dünyasında 
hepimizin yaşadığı, şahit oldu-

ğu savaşlar, açlık sorunu ve 
iklim krizi gibi küresel hadiseler, 
eğitimin ne kadar önemli ve 
hayati olduğunu tekrar bizlere 
hatırlatma fırsatı sunmuştur. BAU 
Global Başkanı olarak yarını inşa 
edecek çocukların ve gençlerin 
kaliteli eğitim almalarını ve sürdü-
rülebilirlik vizyonuna sahip olarak 
yetişmeleri adına eğitim siste-
minde önemli yeniliklere imza 
atmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Sürdürülebilir kalkınma politika-
larını anaokulundan itibaren müf-
redatlarımıza da ekledik. Bizim 
için, üniversitemiz başta olmak 
üzere kurumlarımızda olmazsa 
olmazımız, bilim ve paralelinde 
gelişen-geliştirilen teknolojinin, 
dünyanın ve insanlığın faydası-
na olmasıdır. Eğitim kurumları 
sadece öğrencilere bilgi aktarı-
lan yerler değildir. Toplumun ve 
dünyanın gelişimiyle, geleceğiyle 
ilgili fikir ve önerilerinin aktarıldığı 
yerlerdir. Ancak ve ancak doğru 
eğitim ve bilimle toplumda barış 
ve huzur sağlanır, tüm küresel 
sorunlar çözüme kavuşur. Eğer 
bilim ve teknoloji, yanlış ellerde 
hizmet ediyorsa dünyada huzur 
yoktur, olamaz, barış da sağlana-
maz.“ diye konuştu.

“YERELDEKİ İVME KÜRE-
SELDE İTİCİ GÜÇ”

Değişim liderlerinin yetişti-
rilmesi konusunda çalışmalar 
yaptıklarını ve bunu çok önemli 
gördüğünü dile getiren Yücel ko-

nuşmasının devamında, “Pande-
mi ile birlikte bütün üretim, tüke-
tim ve dağıtım modelleri yeniden 
şekillendi, güncellendi. Dünyada-
ki bir çocuğun açlığı artık hepimi-
zi ilgilendiriyor. Küresel boyutta 
ekonomiyi bu çağın gereklerine 
göre dönüştürüp dünya ve insan-
lığa uygun sistemler geliştirmek 
zorundayız. İklim değişikliği, 
pandemi, bölgesel savaşlar başta 
olmak üzere geleceğe dair tüm 
tehditlerle baş edebilmemiz için 
bir an önce kendimize dönme-
miz ve yerelden başlayarak bu 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerini 
gündemimize almalıyız. Sürdürü-
lebilir kalkınma konusunda atılan 
ilk adımlar hep küreselden yerele 
doğru ilerlemişti. Oysa sürdürü-
lebilir kalkınma ve yeşil büyüme 
ancak yerel paydaşların bilgisi ve 
katılımı ile başarılı olabilir. Yerel 
paydaşların ve bireylerin küresel 
amaçları sahiplenmesi için karar 
mekanizmalarına aktif katılımla-
rının desteklenmesi son derece 
önemlidir. Sürdürülebilir kalkınma 

hedefleri doğrultusunda  yerelde 
özellikle kadının güçlenmesi, 
tarımda ve hayvancılıkta bilimsel 
ve yeşil büyüme odaklı girişimle-
rin artması ve yerelden başlayan 
uyanışın küresel sürdürülebilir 
kalkınmanın itici gücü olması 
adına çalışmalıyız.” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KAL-
KINMA KÖYDEN VE TARIM-
DAN BAĞIMSIZ SAĞLANA-
MAZ”

Tarımın önemini bilen köyde 
doğup büyümüş biri olarak 
özellikle kadınların güçlendiril-
mesini de hedefleyerek yerelde 
kadın kooperatiflerinin kurulma-
sına öncülük ettiğini hatırlatan 
Yücel, “Tarım ve hayvancılığın 
yanı sıra karbon salınımının 
sıfır olduğu nokta, 2 bin 700 
rakımlı Giresun Kulakkaya 
Yaylası’nda koyun yünlerin-
den yapılan keçeden ürünler 
üreten kadınlarımız, küresel 
moda dünyasına adım atmaya 
çok yakınlar. Sürdürülebilir 
kalkınma köyden ve tarımdan 
bağımsız sağlanamaz. Geçmiş, 
bugün ve gelecek bağını kura-
bilen, bilimsel düşüncelere ve 
yerel duygulara sahip liderler 
olarak sorunların değil çözü-
mün parçası olmalıyız” şeklin-
de sözlerini sonlandırdı. 

Konuşmaların ardından top-
lantı, CIFAL liderlerinin works-
hopları ve konsorsiyum üzerinde 
çalışmalarıyla devam etti.

Türkiye Diyanet Vakfı 
(TDV), soğuk kış şartla-

rında çocuklar üşümesin diye 
Suriye için yardım seferberliği 
ilan etmişti.

Vakfın yaptığı iyilik çağrı-
sına Giresun İl Müftülüğü ve 
Türkiye Diyanet Vakfı Giresun 
Şubesi “Minik Eller Üşümesin” 
sloganıyla başlattığı yardım 
kampanyasıyla destek oldu.

Yardım kampanyasına an-
lamlı bir destek de Giresun İl 
Müftülüğüne bağlı 15 Temmuz 
Çıtlakkale, Mustafa Mert, Gül 
Çocuk ve Hasan Özdemir 
Kur’an Kursları 4-6 Yaş Sınıfı 
öğrencilerinden geldi.

Minikler kumbaralarında 
biriktirdikleri harçlıklarını Su-
riye’de ihtiyaç sahibi ailelere 
ulaştırılmak üzere TDV Gire-
sun Şubesine teslim etti.

Minik öğrencilerin bağışı-
nı TDV adına kabul eden İl 
Müftüsü ve TDV Şube Başkanı 
Ramazan Topcan, “Suriye’de 
iç savaşın başladığı ilk günden 
itibaren bölge halkının yanın-
da yer alan Türkiye Diyanet 
Vakfı, insani yardımdan eğitime, 
gıdadan giyeceğe, yakacaktan 
barınmaya kadar hayata doku-
nan her alanda savaş mağduru 
ailelere destek olmaya devam 
ediyor. İyilik hareketi Giresun’da 
yaşatılıyor. Sadece kendi varlı-
ğımızın devamı için değil, aynı 
zamanda ümmet için çırpınan 
bir millet olduk, bugün de var 
olacağız. Yarın da aynı duygu 
içerisinde olacağız. Çocukları-
mızı, ailelerini ve Kur’an kursu 
öğreticilerini bu güzel kampan-
yaya verdikleri destekten dolayı 
kutluyorum.” dedi.

Minik kalpler hayırda yarıştı
Giresun İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında eğitim gören minikler,

kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Suriyeli kardeşleri için bağışladı
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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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Yani; 
Her yörede durum aynı 

mıdır bilemem ama...
Benim yaşadığım il ve 

bölgede ‘köy ürünleri’ ve ‘yerli 
malı’ çok revaçta... 

Örneğin yumurta satıcısı; 
Sattığı yumurtaların eti-

ketine ‘köy yumurtası’ diye 
yazıyor... 

Tereyağı satıcısı; ‘Halis 
Köy Yağı’ diye bağırarak 
satıyor... 

Manav sattığı elma ve 
armutları köy meyvesi diye 
övüyor... 

Bir zamanlar yerli muz 
fidanlarının kesilmesini 
savunanlar veya ses çıkar-
mayanlar bile manavdan muz 
alacaksa; 

“Yerli muz mu?” diye soru-
yor... 

Hamsi satan balıkçılar bile 

taze ve bayat olduğunu bir 
kenara bırakıp; “halis-muhlis 
yerli hamsi” diye övünerek 
satıyor... 

Hatta Giresunlu hamsi 
satıcıları bir adım daha öne 
çıkıp; 

“Giresun hamsisi değilse, 
günahın boynuma abla” diye 
yemin ediyor... 

İster inanın, ister inanma-
yın; 

Şu son yıllarda fırıncılar 
bile -kara buğdaydan- köy 
ekmeği çıkarıp satıyor. Vesai-
re, vesaire... 

Konuyu şuraya bağlamak 
istiyorum; 

Bundan tam 93 yıl önce... 
Ekonomik buhranın yaşan-

dığı 1929 tarihlerde... 
Ülkemizde payına düşen 

sıkıntıları yaşamıştır... 
Cumhuriyet; 

Henüz altı yaşında-
dır... 

Bir yandan düşün-
düğü devrimleri monte 
etmekle... 

Bir yandan ‘işletmeci-
liği’ yabancıların elinde 
olan ‘demiryollarını’ ve 
‘limanları’ millileştirerek 
ülkenin kamusal mülki-
yetine katmaktadır... 

Bu kadarla kalsa iyi; 
Bir yandan ‘gerici 

isyanları’ bastırmakla uğraş-
makta... 

Bir yandan da ‘Lozan 
Antlaşmasında’ kabul ettiği 
Osmanlıdan kalma Duyu-
nu-Umumiye borçlarının 
ödenmeye başladığı yıllar-
dır... 

Yıl; 1927 
İlk kağıt para olan 1 liralık 

banknotlar basılıp piyasaya 
çıkarılır... 

Ve bu banknotların üzerine 
de ‘çift süren köylü’ resmi 
basılır... 

Tekrar 1929 yılında geri 
dönecek olursak; 

Sözünü ettiğimiz bu yıllar-
da ‘dünya ekonomik buhra-
nıyla’ birlikte ve ‘dış alımlar’ 
nedeniyle Türk lirasının 
değeri de düşmeye başlar... 

Yıl:; 1929 
Günlerden 4 Aralık... 

Mustafa Kemal Atatürk; 
Türk parasının değer 

kazanması için hemen ‘Milli 
İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’ni 
kurar... 

Ve şu sloganları ortaya 
atar; 

“Türk malı alınız.. 
Türk malı kullanınız... 
Türk parası, Türk toprağın-

da kalsın.” 
İnanın bana;
Bu sloganları şu an ken-

dince küçümseyenlerin... 
Bıyık altından gülerek 

‘kafatasçı sloganlar’ diye alay 
edenlerin... 

O günün koşullarına omuz-
dan bakıp, günümüzün talan 
sistemini yeğleyenlerin ne 
kadar çok olduğunu adım gibi 
biliyorum... 

Bilmesine biliyorum da; 
Bu tür düşünenleri de artık 

ben önemsemiyorum... 

Önemsemediği gibi, köy 
ürünü ve yerli malı arayanla-
ra...

Satın aldığı toprak ürün-
lerine; ‘organik mi?’ diye 
soranlara... 

Şimdi keyif çıkara-çıkara 
ben bıyık altından gülüyo-
rum... 

Ve; 
Kendi üretim biçiminden 

utananlara... 
Yabancı ürünleri satın al-

mayı bir matah sananlara... 
Serbest piyasanın ser-

bestliğine sığınıp kasasını 
dolduranlara... 

Aç ve sefil bir şekilde 
kasasını dolduranlara alkış 
tutanlara.. 

Ve ağzına çalınan bir par-
mak bal karşılığı; 

Yaşadığı rezilliğin fatura-
sını Mustafa Kemal Atatürk’e 
çıkaranlara... 

En kestirme yoldan şu 
örneği verebilirim... 

Ve ‘bakın efendiler’ 
derim; 

“Efendilerinizin keyfini 
yapmak için beğenme-
diğiniz o Mustafa Kemal 
Atatürk, 1923 yılında 
Cumhuriyeti kuruyor... 

Ve; 
1923 yılından 1929 yı-

lına kadar, 6 yılın içinde 
tam 13 fabrika kuruyor... 

Tüm dünyanın yaşadığı 
1929 buhranında Türk para-
sının değer kaybetmemesi 
için; Milli İktisat ve Tasarruf 
Cemiyetini’ kuruyor... 

Ve ülkenin yaptığı tasarruf-
larla da; 

1929 yılından 1938 yılına 
kadar 33 fabrika daha kuru-
yor... 

Bu kurulan fabrikalarda 
sizin dedeleriniz işçi olarak 
çalışıyor... 

Ve bugün yaşadığınız kon-
forlu günlere sizi o fabrikalar 
getiriyor.. 

O, fabrikalar şimdi nerede 
mi? 

Vallahi bu sorunun yanıtı 
bende yok... 

Nerede olduğunu biliyor-
sanız, onu da sizler söyleyi-
verin...

SATICILAR KÖY ÜRÜNLERİ DİYE SATIYOR 
ALICILAR KÖY ÜRÜNÜMÜ DİYE SORUYOR

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

Vali Ünlü ‘Aşamayacağımız
Hiçbir Zorluk ve Engel Yok’
Programa; Vali Enver 

Ünlü ve eşi Sema 
Ünlü Hanımefendi, 

Jandarma Bölge Komutanı 
Tümgeneral Selçuk Yıldırım, 
Belediye Başkanı Av.Aytekin 
Şenlikoğlu, Vali Yardımcısı 
Davut Sinanoğlu, daire amirle-
ri, siyasi parti temsilcileri,  bazı 
kamu kurumlarından ve engel-
li derneklerinden temsilciler, 
Merkez İlçedeki Özel Eğitim 
Okulları ile Özel Eğitim Reha-
bilitasyon Merkezlerinden öğ-
renci-öğretmen ve bir idareci, 
Giresun Sosyal Hizmet Merke-
zi Müdürlüğüne bağlı faaliyet 
gösteren; İlgi Engelli Bakım 
Merkezi, Özel Giresun Engelli 
Bakım Merkezi, Dereli Bakım 
Merkezi, Giresun Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezinden 
engelli bireyler ve personelleri 
ile birlikte katıldı.

Program; Cumhuriyetimizin 
kurucusu Ulu Önder Mus-
tafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşları ile vatan uğruna 
canlarını feda eden aziz şehit-
lerimiz için Saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşımızın okunmasıy-
la başladı.

Giresun Bakım ve Rehabi-
litasyon Merkezi Müdürlüğü’n-
de kalan engelli bireylerden 
oluşan ‘Mehter Takımı’ göste-
risi ile devam eden programda 
engelli bireyleri temsilen Ali 
Özçelik, bir konuşma yaptı.

Ardından; Belediye Başkanı 
Av.Aytekin Şenlikoğlu ve Vali 
Enver Ünlü tarafından günün 
anlam ve önemini belirten 
birer konuşma yapıldı. 

Konuşmasına katılımcıları 
selamlayarak başlayan Vali 
Ünlü “Pençe Kilit Harekatı’nda 
şehit olan kahraman Mehmet-
çiğimiz Piyade Sözleşmeli Er 
İsmail Ünal’ı ve şehit olan di-
ğer kahraman Mehmetlerimizi 
rahmetle yâd ediyor, ailelerine 
ve sevenlerine sabırlar ihsan 
ediyorum. Tekrardan Milletimi-
zin başı sağ olsun” dileklerin-
de bulundu. 

VALİ ÜNLÜ “AŞA-
MAYACAĞIMIZ HİÇ-
BİR ZORLUK VE EN-
GEL YOK”

Vali Ünlü, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Bu günün 
‘Dünya Engelliler Günü’ olarak 
kutlanmasındaki amaç elbette 
ki toplumda bir farkındalık ya-
ratmak ve engellilerin sorunla-
rına dikkat çekmektir.  Engelli 
kardeşlerimizin sorunlarını bir 
güne sığdırmak değildir.

Bizler; hem insanı yer-
yüzündeki en değerli varlık 
olarak gören bir anlayışın, 
hem de ‘İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın’ fikrini medeniyet mef-
kuresinin ana teması yapmış 
bir mirasın temsilcileriyiz. Bu 
sebepledir ki, sadece bu gün 
değil yılın her gününde engel-
lilerimizle birlikte olmak, onla-
rın sorunlarına ve ihtiyaçlarına 
eğilmek hem kamu görevlisi 
olarak hem bir vatandaş ola-
rak hepimiz için bir görevdir.

Her konuşmamda dile ge-
tirdiğim, aklımızdan çıkarma-
mamız gereken ‘Her sağlıklı 

insan bir engelli adayıdır’ sö-
zünü bir kez daha hatırlatmak 
istiyorum. Başımıza gele-
cek bir kazadan sakınmak, 
olacaklara şimdiden önlem 
almak imkan dahilinde. Ancak 
unutmamamız gerekir ki 
hepimiz; doğuştan ya da kaza 
veya uzun süren bir hastalık 
sonucunda oluşan bedensel, 
zihinsel, duygusal ve sosyal 
yeteneklerin kaybıyla sonuç-
lanan bir engel durumunun da 
adaylarıyız.

Ama biliyoruz ki mutluluk 
engel tanımaz, kardeşlik 
engel tanımaz, tebessüm-
ler engel tanımaz, gözlerin 
içine bakmak engel tanımaz, 
sevgi engel tanımaz, kalpler 
engel tanımaz ve umut engel 
tanımaz. Biliyoruz ki yaşamı 
paylaşıp, birbirimize destek ol-
duğumuz, farklılıkları güzellik-
ler olarak gördüğümüz sürece 
aşamayacağımız hiçbir zorluk 
ve engel yok.”

‘EN BÜYÜK ENGEL, 
ENGELLENMEKTİR.’

Vali Ünlü, engelli bireylere 
gerekli imkânlar sunulduğunda 
pek çok işi başarabildikleri-
ne dikkat çekerek “Türkiye 
Bedensel Engelliler Spor 
Federasyonu Futbolcularının 
bu yıl 9 farklı branşta madalya 
kazanması, yine 24.İşitme 
Engelliler Olimpiyat Oyunların-
da sporcularımızın 8 altın, 18 
gümüş ve 17 bronz madalya 
kazanmaları bunun en güzel 
örneklerindendir.

‘En büyük engel, engel-

lenmektir.’ düsturuyla engelli 
kardeşlerimizin her alanda 
sergiledikleri başarıların 
önümüzdeki dönemde artarak 
devam edeceğine inanıyor ve 
diliyorum. 

Tüm bunları göz önünde 
bulundurarak bizler de üzeri-
mize düşeni yerine getireceğiz 
ve fırsat verildiğinde sanat-
tan spora, bilimden çalışma 
hayatına kadar nice alanlar-
da üstün başarılar gösteren 
engelli kardeşlerimize destek 
olacağız, sorunlarına çözüm 
üreteceğiz ve her daim onların 
yanında olacağız. Zenginin 
yoksulu, beyazın siyahı, 
uzunun kısayı, sağlıklının 
hastayı dışladığı, ötelediği 
bir ortamda ne eşitlik ne de 
adalet tesis edilebilir. Zira bü-
tün insanları, bütün insanlığı 
kucaklamayan, insanlığa aynı 
gözle bakmayan hiçbir anlayış 
vicdani olamaz.  Evet, insan 
için olmayan, insanı merkeze 
almayan hiçbir konu dünyaya 
refah, huzur ve adalet getir-
mez” dedi.

BAKIM MERKEZLE-
RİNDE 382 ENGELLİ 
VATANDAŞIMIZA 
HİZMET VERİLDİ

Vali Ünlü, “Bizler de bu 
bilinçle yüce Devletimizin 
şefkat şemsiyesi dışında tek 
bir vatandaşımızın dahi kal-
maması adına özel bir gayret 
göstermeye çalıştık, çalışıyo-
ruz ve çalışmaya da devam 
edeceğiz” diyerek sürdürdüğü 

konuşmasının devamında; 
“İlimizde 3 ruhsal özel bakım 
merkezi, 1 zihinsel özel bakım 
merkezi, 1 bedensel özel 
bakım merkezi olmak üzere 
toplamda 5 özel bakım merke-
zi bulunuyor. Bakım Merkezle-
rinde 2022 yılında toplam 382 
engelli vatandaşımıza hizmet 
verildi.

Özel bakım merkezlerinin 
haricinde Giresun Aile ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdür-
lüğümüze bağlı, Huzurevi 
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi Müdürlüğü, Bakım 
Rehabilitasyon ve Aile Danış-
ma Merkezi Müdürlüğü, Keşap 
Engelsiz Yaşam Merkezi 
Müdürlüğü tarafından engel-
li vatandaşlarımıza yönelik 
seçkin hizmetler veriliyor. 852 
vatandaşımızın müracaatları 
üzerine engelli kimlik kartı 
çıkarıldı. Sadece 2022 yılında 
aylık ortalama 3 bin 477 kişiye 
toplam 11 milyon 504bin TL 
engelli evde bakım ödemesi 
yapıldı. Bu önemli bir rakam.

Bunların yanı sıra engelli 
vatandaşlarımız için yıl içinde 
moral amaçlı olarak kahvaltı, 
piknik, il içi ve il dışı turistik 
merkezlerin ziyareti ve sinema 
gösterimi gibi sosyal aktiviteler 
düzenledik. Bugün de prog-
ramdan sonra yine bir sinema 
gösterimine birlikte katılaca-
ğız.

Tüm vatandaşlarımızın hak-

kını adil bir biçimde gözetmek 
ve kurumlarımızın, düzenle-
diğimiz faaliyetlerin, yaptığı-
mız çalışmaların ‘herkes için’ 
erişilebilir ve istifade edilebilir 
olmasını sağlamak adına da 
büyük hassasiyet gösteriyo-
ruz” açıklamalarında bulundu.

“Bu duygu ve düşünceler-
le, engelsiz bir gelecek için 
mücadele eden tüm vatandaş-
larımızın, önündeki engelleri 
azimle, inançla aşan tüm 
engelli kardeşlerimizin ve çok 
kıymetli ailelerinin 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü’nü 
içtenlikle kutluyorum” diyerek 
konuşmasını tamamlayan Vali 
Ünlü, toplumsal duyarlılığın bir 
gün değil her gün diri kalması-
nı temenni etti.

Konuşmaların ardından Vali 
Ünlü ve eşi Sema Ünlü Hanı-
mefendi tarafından, 2 Aralık 
Cuma günü Saat:14.00’de 19 
Eylül Kapalı Spor Salonunda 
düzenlenen Dart Turnuvasına 
katılım sağlayan 12 engelli 
bireyimize madalya takdimi 
yapıldı.

Vali Ünlü ve eşi hanıme-
fendi, program bitiminde 
Saat:14.00’de Çıtlakkale 
Mahallesi Carrfeour Alışveriş 
Merkezindeki sinema salonun-
da engelli bireylerle birlikte, 
engelli bir bireyin gerçek hayat 
mücadelesinin anlatıldığı 
“Buğday Tanesi” isimli film 
izlediler.



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Yani; 
Her yörede durum aynı 

mıdır bilemem ama...
Benim yaşadığım il ve 

bölgede ‘köy ürünleri’ ve ‘yerli 
malı’ çok revaçta... 

Örneğin yumurta satıcısı; 
Sattığı yumurtaların eti-

ketine ‘köy yumurtası’ diye 
yazıyor... 

Tereyağı satıcısı; ‘Halis 
Köy Yağı’ diye bağırarak 
satıyor... 

Manav sattığı elma ve 
armutları köy meyvesi diye 
övüyor... 

Bir zamanlar yerli muz 
fidanlarının kesilmesini 
savunanlar veya ses çıkar-
mayanlar bile manavdan muz 
alacaksa; 

“Yerli muz mu?” diye soru-
yor... 

Hamsi satan balıkçılar bile 

taze ve bayat olduğunu bir 
kenara bırakıp; “halis-muhlis 
yerli hamsi” diye övünerek 
satıyor... 

Hatta Giresunlu hamsi 
satıcıları bir adım daha öne 
çıkıp; 

“Giresun hamsisi değilse, 
günahın boynuma abla” diye 
yemin ediyor... 

İster inanın, ister inanma-
yın; 

Şu son yıllarda fırıncılar 
bile -kara buğdaydan- köy 
ekmeği çıkarıp satıyor. Vesai-
re, vesaire... 

Konuyu şuraya bağlamak 
istiyorum; 

Bundan tam 93 yıl önce... 
Ekonomik buhranın yaşan-

dığı 1929 tarihlerde... 
Ülkemizde payına düşen 

sıkıntıları yaşamıştır... 
Cumhuriyet; 

Henüz altı yaşında-
dır... 

Bir yandan düşün-
düğü devrimleri monte 
etmekle... 

Bir yandan ‘işletmeci-
liği’ yabancıların elinde 
olan ‘demiryollarını’ ve 
‘limanları’ millileştirerek 
ülkenin kamusal mülki-
yetine katmaktadır... 

Bu kadarla kalsa iyi; 
Bir yandan ‘gerici 

isyanları’ bastırmakla uğraş-
makta... 

Bir yandan da ‘Lozan 
Antlaşmasında’ kabul ettiği 
Osmanlıdan kalma Duyu-
nu-Umumiye borçlarının 
ödenmeye başladığı yıllar-
dır... 

Yıl; 1927 
İlk kağıt para olan 1 liralık 

banknotlar basılıp piyasaya 
çıkarılır... 

Ve bu banknotların üzerine 
de ‘çift süren köylü’ resmi 
basılır... 

Tekrar 1929 yılında geri 
dönecek olursak; 

Sözünü ettiğimiz bu yıllar-
da ‘dünya ekonomik buhra-
nıyla’ birlikte ve ‘dış alımlar’ 
nedeniyle Türk lirasının 
değeri de düşmeye başlar... 

Yıl:; 1929 
Günlerden 4 Aralık... 

Mustafa Kemal Atatürk; 
Türk parasının değer 

kazanması için hemen ‘Milli 
İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’ni 
kurar... 

Ve şu sloganları ortaya 
atar; 

“Türk malı alınız.. 
Türk malı kullanınız... 
Türk parası, Türk toprağın-

da kalsın.” 
İnanın bana;
Bu sloganları şu an ken-

dince küçümseyenlerin... 
Bıyık altından gülerek 

‘kafatasçı sloganlar’ diye alay 
edenlerin... 

O günün koşullarına omuz-
dan bakıp, günümüzün talan 
sistemini yeğleyenlerin ne 
kadar çok olduğunu adım gibi 
biliyorum... 

Bilmesine biliyorum da; 
Bu tür düşünenleri de artık 

ben önemsemiyorum... 

Önemsemediği gibi, köy 
ürünü ve yerli malı arayanla-
ra...

Satın aldığı toprak ürün-
lerine; ‘organik mi?’ diye 
soranlara... 

Şimdi keyif çıkara-çıkara 
ben bıyık altından gülüyo-
rum... 

Ve; 
Kendi üretim biçiminden 

utananlara... 
Yabancı ürünleri satın al-

mayı bir matah sananlara... 
Serbest piyasanın ser-

bestliğine sığınıp kasasını 
dolduranlara... 

Aç ve sefil bir şekilde 
kasasını dolduranlara alkış 
tutanlara.. 

Ve ağzına çalınan bir par-
mak bal karşılığı; 

Yaşadığı rezilliğin fatura-
sını Mustafa Kemal Atatürk’e 
çıkaranlara... 

En kestirme yoldan şu 
örneği verebilirim... 

Ve ‘bakın efendiler’ 
derim; 

“Efendilerinizin keyfini 
yapmak için beğenme-
diğiniz o Mustafa Kemal 
Atatürk, 1923 yılında 
Cumhuriyeti kuruyor... 

Ve; 
1923 yılından 1929 yı-

lına kadar, 6 yılın içinde 
tam 13 fabrika kuruyor... 

Tüm dünyanın yaşadığı 
1929 buhranında Türk para-
sının değer kaybetmemesi 
için; Milli İktisat ve Tasarruf 
Cemiyetini’ kuruyor... 

Ve ülkenin yaptığı tasarruf-
larla da; 

1929 yılından 1938 yılına 
kadar 33 fabrika daha kuru-
yor... 

Bu kurulan fabrikalarda 
sizin dedeleriniz işçi olarak 
çalışıyor... 

Ve bugün yaşadığınız kon-
forlu günlere sizi o fabrikalar 
getiriyor.. 

O, fabrikalar şimdi nerede 
mi? 

Vallahi bu sorunun yanıtı 
bende yok... 

Nerede olduğunu biliyor-
sanız, onu da sizler söyleyi-
verin...

SATICILAR KÖY ÜRÜNLERİ DİYE SATIYOR 
ALICILAR KÖY ÜRÜNÜMÜ DİYE SORUYOR

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

Vali Ünlü ‘Aşamayacağımız
Hiçbir Zorluk ve Engel Yok’
Programa; Vali Enver 

Ünlü ve eşi Sema 
Ünlü Hanımefendi, 

Jandarma Bölge Komutanı 
Tümgeneral Selçuk Yıldırım, 
Belediye Başkanı Av.Aytekin 
Şenlikoğlu, Vali Yardımcısı 
Davut Sinanoğlu, daire amirle-
ri, siyasi parti temsilcileri,  bazı 
kamu kurumlarından ve engel-
li derneklerinden temsilciler, 
Merkez İlçedeki Özel Eğitim 
Okulları ile Özel Eğitim Reha-
bilitasyon Merkezlerinden öğ-
renci-öğretmen ve bir idareci, 
Giresun Sosyal Hizmet Merke-
zi Müdürlüğüne bağlı faaliyet 
gösteren; İlgi Engelli Bakım 
Merkezi, Özel Giresun Engelli 
Bakım Merkezi, Dereli Bakım 
Merkezi, Giresun Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezinden 
engelli bireyler ve personelleri 
ile birlikte katıldı.

Program; Cumhuriyetimizin 
kurucusu Ulu Önder Mus-
tafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşları ile vatan uğruna 
canlarını feda eden aziz şehit-
lerimiz için Saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşımızın okunmasıy-
la başladı.

Giresun Bakım ve Rehabi-
litasyon Merkezi Müdürlüğü’n-
de kalan engelli bireylerden 
oluşan ‘Mehter Takımı’ göste-
risi ile devam eden programda 
engelli bireyleri temsilen Ali 
Özçelik, bir konuşma yaptı.

Ardından; Belediye Başkanı 
Av.Aytekin Şenlikoğlu ve Vali 
Enver Ünlü tarafından günün 
anlam ve önemini belirten 
birer konuşma yapıldı. 

Konuşmasına katılımcıları 
selamlayarak başlayan Vali 
Ünlü “Pençe Kilit Harekatı’nda 
şehit olan kahraman Mehmet-
çiğimiz Piyade Sözleşmeli Er 
İsmail Ünal’ı ve şehit olan di-
ğer kahraman Mehmetlerimizi 
rahmetle yâd ediyor, ailelerine 
ve sevenlerine sabırlar ihsan 
ediyorum. Tekrardan Milletimi-
zin başı sağ olsun” dileklerin-
de bulundu. 

VALİ ÜNLÜ “AŞA-
MAYACAĞIMIZ HİÇ-
BİR ZORLUK VE EN-
GEL YOK”

Vali Ünlü, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Bu günün 
‘Dünya Engelliler Günü’ olarak 
kutlanmasındaki amaç elbette 
ki toplumda bir farkındalık ya-
ratmak ve engellilerin sorunla-
rına dikkat çekmektir.  Engelli 
kardeşlerimizin sorunlarını bir 
güne sığdırmak değildir.

Bizler; hem insanı yer-
yüzündeki en değerli varlık 
olarak gören bir anlayışın, 
hem de ‘İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın’ fikrini medeniyet mef-
kuresinin ana teması yapmış 
bir mirasın temsilcileriyiz. Bu 
sebepledir ki, sadece bu gün 
değil yılın her gününde engel-
lilerimizle birlikte olmak, onla-
rın sorunlarına ve ihtiyaçlarına 
eğilmek hem kamu görevlisi 
olarak hem bir vatandaş ola-
rak hepimiz için bir görevdir.

Her konuşmamda dile ge-
tirdiğim, aklımızdan çıkarma-
mamız gereken ‘Her sağlıklı 

insan bir engelli adayıdır’ sö-
zünü bir kez daha hatırlatmak 
istiyorum. Başımıza gele-
cek bir kazadan sakınmak, 
olacaklara şimdiden önlem 
almak imkan dahilinde. Ancak 
unutmamamız gerekir ki 
hepimiz; doğuştan ya da kaza 
veya uzun süren bir hastalık 
sonucunda oluşan bedensel, 
zihinsel, duygusal ve sosyal 
yeteneklerin kaybıyla sonuç-
lanan bir engel durumunun da 
adaylarıyız.

Ama biliyoruz ki mutluluk 
engel tanımaz, kardeşlik 
engel tanımaz, tebessüm-
ler engel tanımaz, gözlerin 
içine bakmak engel tanımaz, 
sevgi engel tanımaz, kalpler 
engel tanımaz ve umut engel 
tanımaz. Biliyoruz ki yaşamı 
paylaşıp, birbirimize destek ol-
duğumuz, farklılıkları güzellik-
ler olarak gördüğümüz sürece 
aşamayacağımız hiçbir zorluk 
ve engel yok.”

‘EN BÜYÜK ENGEL, 
ENGELLENMEKTİR.’

Vali Ünlü, engelli bireylere 
gerekli imkânlar sunulduğunda 
pek çok işi başarabildikleri-
ne dikkat çekerek “Türkiye 
Bedensel Engelliler Spor 
Federasyonu Futbolcularının 
bu yıl 9 farklı branşta madalya 
kazanması, yine 24.İşitme 
Engelliler Olimpiyat Oyunların-
da sporcularımızın 8 altın, 18 
gümüş ve 17 bronz madalya 
kazanmaları bunun en güzel 
örneklerindendir.

‘En büyük engel, engel-

lenmektir.’ düsturuyla engelli 
kardeşlerimizin her alanda 
sergiledikleri başarıların 
önümüzdeki dönemde artarak 
devam edeceğine inanıyor ve 
diliyorum. 

Tüm bunları göz önünde 
bulundurarak bizler de üzeri-
mize düşeni yerine getireceğiz 
ve fırsat verildiğinde sanat-
tan spora, bilimden çalışma 
hayatına kadar nice alanlar-
da üstün başarılar gösteren 
engelli kardeşlerimize destek 
olacağız, sorunlarına çözüm 
üreteceğiz ve her daim onların 
yanında olacağız. Zenginin 
yoksulu, beyazın siyahı, 
uzunun kısayı, sağlıklının 
hastayı dışladığı, ötelediği 
bir ortamda ne eşitlik ne de 
adalet tesis edilebilir. Zira bü-
tün insanları, bütün insanlığı 
kucaklamayan, insanlığa aynı 
gözle bakmayan hiçbir anlayış 
vicdani olamaz.  Evet, insan 
için olmayan, insanı merkeze 
almayan hiçbir konu dünyaya 
refah, huzur ve adalet getir-
mez” dedi.

BAKIM MERKEZLE-
RİNDE 382 ENGELLİ 
VATANDAŞIMIZA 
HİZMET VERİLDİ

Vali Ünlü, “Bizler de bu 
bilinçle yüce Devletimizin 
şefkat şemsiyesi dışında tek 
bir vatandaşımızın dahi kal-
maması adına özel bir gayret 
göstermeye çalıştık, çalışıyo-
ruz ve çalışmaya da devam 
edeceğiz” diyerek sürdürdüğü 

konuşmasının devamında; 
“İlimizde 3 ruhsal özel bakım 
merkezi, 1 zihinsel özel bakım 
merkezi, 1 bedensel özel 
bakım merkezi olmak üzere 
toplamda 5 özel bakım merke-
zi bulunuyor. Bakım Merkezle-
rinde 2022 yılında toplam 382 
engelli vatandaşımıza hizmet 
verildi.

Özel bakım merkezlerinin 
haricinde Giresun Aile ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdür-
lüğümüze bağlı, Huzurevi 
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi Müdürlüğü, Bakım 
Rehabilitasyon ve Aile Danış-
ma Merkezi Müdürlüğü, Keşap 
Engelsiz Yaşam Merkezi 
Müdürlüğü tarafından engel-
li vatandaşlarımıza yönelik 
seçkin hizmetler veriliyor. 852 
vatandaşımızın müracaatları 
üzerine engelli kimlik kartı 
çıkarıldı. Sadece 2022 yılında 
aylık ortalama 3 bin 477 kişiye 
toplam 11 milyon 504bin TL 
engelli evde bakım ödemesi 
yapıldı. Bu önemli bir rakam.

Bunların yanı sıra engelli 
vatandaşlarımız için yıl içinde 
moral amaçlı olarak kahvaltı, 
piknik, il içi ve il dışı turistik 
merkezlerin ziyareti ve sinema 
gösterimi gibi sosyal aktiviteler 
düzenledik. Bugün de prog-
ramdan sonra yine bir sinema 
gösterimine birlikte katılaca-
ğız.

Tüm vatandaşlarımızın hak-

kını adil bir biçimde gözetmek 
ve kurumlarımızın, düzenle-
diğimiz faaliyetlerin, yaptığı-
mız çalışmaların ‘herkes için’ 
erişilebilir ve istifade edilebilir 
olmasını sağlamak adına da 
büyük hassasiyet gösteriyo-
ruz” açıklamalarında bulundu.

“Bu duygu ve düşünceler-
le, engelsiz bir gelecek için 
mücadele eden tüm vatandaş-
larımızın, önündeki engelleri 
azimle, inançla aşan tüm 
engelli kardeşlerimizin ve çok 
kıymetli ailelerinin 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü’nü 
içtenlikle kutluyorum” diyerek 
konuşmasını tamamlayan Vali 
Ünlü, toplumsal duyarlılığın bir 
gün değil her gün diri kalması-
nı temenni etti.

Konuşmaların ardından Vali 
Ünlü ve eşi Sema Ünlü Hanı-
mefendi tarafından, 2 Aralık 
Cuma günü Saat:14.00’de 19 
Eylül Kapalı Spor Salonunda 
düzenlenen Dart Turnuvasına 
katılım sağlayan 12 engelli 
bireyimize madalya takdimi 
yapıldı.

Vali Ünlü ve eşi hanıme-
fendi, program bitiminde 
Saat:14.00’de Çıtlakkale 
Mahallesi Carrfeour Alışveriş 
Merkezindeki sinema salonun-
da engelli bireylerle birlikte, 
engelli bir bireyin gerçek hayat 
mücadelesinin anlatıldığı 
“Buğday Tanesi” isimli film 
izlediler.

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

55 Aralık 
2022 Pazartesi 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

2022- 2023 Eğitim 
Öğretim yılı Okul Spor 
faaliyetleri kapsamın-

da Atletizm Kros yarışmaları 
gerçekleştirildi. Çavuşoğlu 
Köyü-75. Yıl Stadı arasında 
Kros Gençler A-B, Yıldızlar 
Erkek-Kız İl Birinciliği müsaba-
kaları gerçekleşti. 22 ortaokul, 
23 lise okul takımından 96 kız, 
148 erkek olmak üzere toplam 

244 sporcu ferdi ve takım ha-
linde şampiyon olabilmek için 
yarıştı. Kros yarışları sonunda 
dereceye giren sporculara 
kupa ve madalyaları, Spor 
Şube Müdürü Ali Dodur, Okul 
Sporları İl Temsilcisi Fulya 
Karaman, antrenörler ve beden 
eğitimi öğretmenleri tarafından 
düzenlenen törenle takdim 
edildi. YARIŞMA DERECELERİ 

GENÇ ERKEK-A - 5000 metre 
1-Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş 
MTAL 

Ferdi: 
 1-Hüseyin Salih Alim (Tire-

bolu Anadolu Lisesi) 
GENÇ KIZ-A - 3000 metre 

1- Görele Anadolu Lisesi Ferdi: 
Edanur Kanber 

GENÇ ERKEK-B - 5000 
metre 1- Kemal Yiğit Işkın (Gö-

rele Anadolu Lisesi) 
GENÇ KIZ-B - 3000 metre 

1- Fatmagül Özdemir 
YILDIZ ERKEKLER - 3000 

metre 1- Dereli Yavuz Kemal İH 
Ortaokulu Ferdi: 1- Kaan Şahin 
(Espiye Atatürk Ortaokulu)

YILDIZ KIZLAR- 2000 metre 
1- Şebinkarahisar YİBO Ferdi: 
1- Kadriye Bulduk (Şebinkara-
hisar YİBO) 

ATLETiZM KROS YARISLARI TAMAMLANDI

Bölgesel Amatör Lig 
(BAL) 4. Grubunda 

mücadele eden Görelespor, 
olağanüstü genel kurula gidi-
yor. Görelespor Kulübü’nden 
yapılan açıklamada” Göreles-
por Kulübü 28 Kasım tarihin-
de yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında oy birliği ile 

olağanüstü genel kurul kararı 
almıştır. 17,24 Aralık tarihle-
rinde yapılacak olan olağa-
nüstü genel kurulda tüzük de-
ğişikliği ve yönetim seçimleri 
yapılacaktır. Tüm Görelespor 
Kulübü Derneği üyelerimizi bu 
sürece katkı yapmaya davet 
ediyoruz” denildi.

Görelespor
olağanüstü genel 

kurula gidiyor!

Piraziz Kaymakamı 
Kezban Yerlikaya, 

Gençlik ve Spor İl Müdürü 
İsmail Çalgan, İlçe Müdü-
rü Güven Çatal ve Şube 
Müdürü Nasif Kılıç yapımı 
tamamlanan ve tefrişat 
çalışmaları devam eden 
Piraziz Gençlik Merkezi ve 
Spor Salonu yapım işinde 
incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdü-
rü İsmail Çalgan; “Gençlik 
Merkezi ve Kapalı Spor 
Salonu’nun Piraziz İlçemi-
ze hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum. Gençler ne talep 
ediyorlarsa gençlerin ihti-
yacı neyse her türlü imkanı 
seferber etmeye, bu ülkenin 
sadece yarınları değil, 

bugünleri de olan gençler 
için her türlü imkanı ortaya 
koymaya el birliğiyle güç 
birliğiyle devam edeceğiz. 
Bu ülkenin her bir genci-
nin yüreğine, gayretine, 
enerjisine güveniyoruz ve 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
olarak tüm imkanlarımızı 
gençlerimize sunuyoruz.” 
İfadelerini kullandı.

Piraziz’deki spor
tesisleri incelendi

Giresun Liselerarası Bilek 
Güreşi Yarışması’nda 

Tirebolu Şehit Yunus Yılmaz 
Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğ-
rencisi Alperen Usta, 70 kiloda 

il birincisi olarak, bölgede ilimi-
zi temsil etmeye hak kazandı… 
Giresun Liselerarası Gençler 
Bilek Güreşi Yarışması, 28-29 
Kasım tarihlerinde il merkezin-

de yapıldı. Tirebolu temsilcileri 
bu yarışmada bir il birincisi, bir 
il ikincisi ve bir de il üçüncüsü 
çıkardı. A Gençler kategori-
sinde Tirebolu Şehit Yunus 

Yılmaz Anadolu İmam-Hatip 
Lisesi’nden Alperen Usta, 70 
kiloda sağ ve sol kolda il birin-
cisi olma başarısını gösterdi.
Liseli gençler arasında yapılan 
Bilek Güreşi Yarışması’nda 
Tirebolu Şehit İsmail Kefal 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nden Emirhan Fırat, 
55 kiloda sağ kolda il ikincisi 
olurken; 70 kiloda yine Tirebolu 
Şehit Yunus Yılmaz Anadolu 
İmam-Hatip Lisesi’nden Resul 
Ateş, sağ kolda il üçüncülüğü-
nü elde etti. 

Bilek Güreşi Yarışması’nda 
il birinciliğini elde eden Tirebo-
lu Şehit Yunus Yılmaz Anadolu 
İmam-Hatip Lisesi öğrencisi 
Alperen Usta, Gümüşhane’de 
yapılacak Bölge Yarışması’nda 
ilimizi temsil edecek. Her iki 
okulun Beden Eğitimi Öğret-
menleri Yunus Emre Zengin ve 
İbrahim Keskin, Bilek Güreşi 
Yarışması’nda elde edilen 
sonucun önemli olduğunu be-
lirterek, söz konusu yarışmada 
dereceye giren sporcularıyla 
gurur duyduklarını kaydettiler. 

USTA, GiRESUN’U TEMSiL EDECEK



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: 65 Aralık 2022 Pazartesi
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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!

Türkiye Futbol 
Federasyonu 

Temsilciler Kurulu 
tarafından Temsilciler 
Kurulu Talimatı kapsa-
mında düzenlenen Yeni 
Klasman Temsilci Semi-
neri önceki gün yapılan 
eğitim programlarıyla 
sona erdi.

30 Kasım’da yapılan 
Klasman Temsilci Aday 
Kurs ve Sınavlarında 
başarılı olan adayların 
katılımıyla düzenlenen 
seminer ve eğitim prog-
ramları iki gün sürdü. 
Riva’da bugün yapılan 

seminerde temsilcilerin 
hazırladıkları raporlarla 
ilgili sunumlar yapıldı. 
Marmara Üniversite-
si’nden Doç. Dr. Yeliz 
Kuşay “Kriz İletişimi”, 
Bahçeşehir Üniver-
sitesi’nden Dr. Tuna 
Tetik de “Etkili İletişim” 
konularında bilgi ve 
tecrübelerini paylaştı. 
TFF Temsilciler Kurulu 
Yeni Klasman Temsilci 
Semineri yazılı sınavın 
ardından Temsilciler 
Kurulu Başkanı Gökhan 
Özsavaş’ın kapanış ko-
nuşmasıyla tamamlandı.

Temsilci 
semineri sona erdi

Türk futbolunda ya-
bancı hakem ko-
nusu Süper Lig ‘de 

geçtiğimiz 14. haftaya kadar 
birçok kulübün dile getirdiği bir 
konu haline gelmişti. Ligin 14. 
haftasına kadar yapılan hakem 
hatalarının ardından kulüp 
yöneticileri maç sonlarındaki 
basın açıklamalarında çokça 
yabancı hakemin getirilmesi 
yönünde demeç vermişti.

Özellikle VAR hakemlerinin 
pozisyonları doğru değerlendir-
mediklerini düşünen yöneticiler, 
en büyük problemin VAR’da 
olduğunu belirtmişti.

Bilindiği üzere Merkez Hakem 
Kurulu’nun elindeki hakem eksik-
liği nedeniyle VAR olarak genelde 
belirli birkaç isim atanıyordu.

TFF GÜNDEMİNE ALDI
Türkiye Futbol Federasyonu, 

hakem kadrosundaki eksiklikler 
ve artan hataların ardından 

yabancı hakem konusunu 
gündemine ciddi şekilde al-
mıştı. Bu doğrultuda bir süredir 
çalışmalar yapan MHK ve TFF 
yetkilileri çalışmaları tamamla-
dıktan sonra kulüpleri topladı.

İspanyol Hakemlerin 
Kondisyon Testleri

Önceki gün gerçekleşen top-
lantıda uzun bir sunum yapılırken, 
son durum masaya yatırıldı. Avru-

pa’nın önemli liglerinden ret yanıtı 
alan TFF’ye sadece Almanya Fut-
bol Federasyonu sıcak yaklaştı. 
Ancak onların da önerisi Alman-
ya’daki VAR odasından bağlana-
rak maçların yönetilmesiydi.

TFF’DEN YABANCI
‘VAR’ KARARI!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önceki gün Riva’ya kulüpleri topladı. Yabancı hakem konu-
sunda yapılan girişimlerle alakalı bir sunum gerçekleşti. Sonrasında başkanların fikri alındı.

Giresun Çotanak Spor Komp-
leksinin  zeminine killi toprak 

serilmesinden dolayı suyun alt drenaj 
sistemine inmesini engellediği ve sa-
hanın doğal çim dokusunun bozulma-
sına sebep olduğu anlaşıldı. Kumla 
döşenmiş olsaydı belki de saha zemi-
ni bu kadar çabuk bozulmayacaktı.

Killi toprak sebebiyle oluşan yosun 

tabakasını kaldırtan Spor İl Müdürlü-
ğü, stad zeminine yeniden bakım ve 
çim ekimi yaptı. Toplamda 1 ton çim 
ekiminin yapıldığı stad zemini ligin 2. 
yarısında kullanılabilecek. 

Öte yandan Mart 2023’te çim zemi-
ni ihale edilecek olan Çotanak Spor 
Kompleksi, Mayıs 2023’te altyapısıyla 
beraber tamamen yenilenecek.

Neyimiz Doğru Ki?


