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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

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI
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UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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Palyatif Bakım

ÖZGÜRLÜK BENİM 
KARAKTERİMDİR 

MANEVİ MİRASIM 
AKIL VE BİLİMDİR
(Yazısı Sayfa 4’te)
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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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te) (Yazısı Sayfa 3'te

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 4'de) (Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

Ahmed 
ÇITLAKOĞLU

Bulancak Millet Bahçesi… (2)
Sarayburnu Camiinin temel 

atılışından açılışına kadar, 
muhteşem eserin hem fikir 
babası hem mimarı hem us-
tası hem amelesi olan, eserin 
her kademesinde emeği olan; 
Cumhurbaşkanından Bakan-
lara, Milletvekilleri ve Belediye 
Başkanlarından bürokratlara 

kadar hemen hemen herkesin 
gerek cami gerekse yapıl-
makta olan Millet Bahçesi 
hakkında istişare ettikleri, 
BULANCAK ERENLER SA-
RAYBURNU CAMİ HAYIRLI 
HİZMETLER KÜLTÜR VE 
DAYANIŞMA VAKFI Başkanı 
Muhterem Hacı Yusuf...

DEVAMI 2’DEn 3’TE

8 yıl önce Goldman Sachs’ta 
çalışmaya başlayan 31 yaşındaki 

Türk bankacı Ediz Karahasanoğlu da 
yönetici direktörlük görevine terfi etti.

Goldman Sachs CEO’su David 
Solomon, göreve başladığından bu 
yana şirket içi terfileri eskiye oranla 
kısmıştı. Daha önce her yıl yönetici 
direktör ve “partner” terfileri yapı-
lırken, Solomon’un görevi devral-
masından sonra bu iki kademedeki 

atamalar birbirini izleyen yıllarda 
gerçekleştiriliyor. 

Ediz Karahasanoğlu
Goldman Sachs’ta “yönetici di-

rektör” ünvanı en yüksek ünvan olan 
“partner”dan bir kademe geride. Wall 
Street’in Rolls Royce’u diye anılan 
banka, 2020 yılında 60 yeni isme 
“partner” ünvanı vermişti.

n SAYFA 4’TE

Tirebolulu muhteşem beyin Ediz Karahasanoğlu, 
31 yaşında Goldman Sachs’ta “yönetici direktör” oldu

DUNYANIN KONUSTUGU iSiM
EDiZ KARAHASANOGLU

Dünyanın en önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs’ta merakla 
beklenen terfiler açıklandı. İki yılda bir yapılan terfilerde 643 Goldman 

çalışanına “managing director” (yönetici direktör) ünvanı verildi

Kuğu: Batlama Vadisi’nin bu güne kadar ilçe yapılmaması, 
Giresun’da siyaset yapanların en büyük ayıplarından biridir” dedi

KUGU: iLiN SiYASiLERi 
BATLAMA’YA AYIP ETTi
Giresun Federasyonu’nun seçilmiş son Başkanı Mehmet Kuğu, Batlama Vadisi’nin bu-
güne kadar ilçe yapılmamasının bu ilde siyaset yapan herkesin ayıbı olduğunu söyledi

Kuğu “Batlama Vadi-
si’nin 3-4 bin nüfusu 

olan bazı ilçeler kadar da 
mı arazisi ve Coğrafyası 
yok.26 köyü var.Bu köyler 
Giresun’da ilçe yapılan 6-7 
ilçeden nüfus ve arazi olarak 
daha büyük.Bu ilde siyaset 
yapanlar Giresun’un devlet 
yatırımlarından daha fazla 
hizmet alması için bu tür 

adımları atmadı.
Bu da göçü artırdı.Diğer 

iller büyükşehir oldu ve 
siyasilerin planlama hatası 
yüzünden Giresun büyükşe-
hir olamadı.

Yoksa Giresun Coğra-
fi olarak hem Ordu ,hem 
Trabzon’dan daha büyük...
Ürettiği fındık da fazla...

n SAYFA 2’DE

Can: Atatürk Unutulmayacak
Can “Bir 

ülkenin şeref 
ve haysiyetini 
koruyarak, kendi 
imkanlarıyla çağ-
daş ve örnek bir 
cumhuriyet haline 
getirilebileceğini 
bütün dünyaya 
gösteren ve 
bunu tarihe altın 

harflerle yazdıran, 
Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ü ebedi 
hayata intikalinin 
83’ncü yıl dönü-
münde rahmet, 
minnet ve özlemle 
yâd ediyoruz. 
   n 2’DE

‘Giresun 
Belediye 

Gazetesi’nin İlk 
Sayısı Yayınlandı

Giresun 
Hükumet 
Konağı 

önündeki törende Vali 
Enver Ünlü, Beledi-
ye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu ve Gire-
sun Jandarma Bölge 
Komutanı Tuğgeneral 
Nuh Köroğlu, Atatürk 
Anıtı’na çelenk sundu.

Törende, siren 
çalmasıyla saygı 
duruşunda bulunuldu. 
Ardından İstiklal Marşı 
okunarak bayraklar 
yarıya indirildi.

Bu sırada tören 
alanının yakınındaki 

vatandaşlar ve yolda 
araçlarını durduran 
sürücüler de saygı 
duruşunda bulundu.

Törenin ardından 
Gümrük Kompleksi 
Konferans Salonu’n-
da anma programı 
gerçekleştirildi.

Programda İl Jan-
darma Komutanlığı 
tarafından “Atatürk” 
konulu sunum yapıldı. 
Mimar Sinan Anadolu 
Lisesi öğrencilerince 
“Atatürk’ü Anmak 
ve Anlamak” konulu 
oratoryo ile program 
sona erdi.

ATATURK’U ANDIK



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Giresun Belediyesi, 
çalışmalarını, pro-
jelerini ve hizmet-

lerini vatandaşlara ulaştırmak 
amacıyla ‘Giresun Belediye 
Gazetesi’ adı altındaki gazete-
sini yayın hayatına başlattı.

Belediyenin çalışmalarını, 
projelerini ve hizmetlerini an-
latmak ve daha geniş kitlelere 
duyurmak amacıyla hayata 
geçirilen ve aylık süreli yayını 
olacak ’Giresun Belediye Ga-
zetesi’nin ilk sayısı yayınlandı.

Giresun Belediyesi Basın 
İletişim Bürosu tarafından 
hazırlanan gazete aylık olarak 
yayınlanacak olup vatandaşla-
ra ücretsiz olarak dağıtılacak.

6 sayfa olarak hazırlanan ve 
1 ile 6. sayısı renkli baskı olan 
gazetenin ilk sayısının manşe-
tinde ise ‘Turizm Seferberliği’ 
haberi yer alıyor.

‘Giresun Belediye Gazete-
si’nin önümüzdeki sayılarında 
sayfa sayısının artırılması 
planlanıyor.

‘Giresun Belediye Gazetesi’nin 
ilk sayısı okuyucuyla buluştu...

‘SEVDASI OLAN 
YORULMAZ’

Çok güzel oldu

Sahilde ve dere kenarlarında 
temizlik çalışması yapıldı

Keşap Belediye 
Başkanı Mehmet 

Emür Batı çıkışı köp-
rülü kavşak projesini 
inceledi. 

Başkan Emür ‘’ Güzel 
ilçem sevdam Keşap 
için gece gündüz çalış-
malarımızı sürdürmek-
teyiz. Manevi oğullarım-
la akşam sporumuzu 
yaptık bu sırada Keşap 

Batı Çıkışı Köprülü 
Kavşak çalışmalarını 
takibini viyadük şantiye-
mizde inceledik. Ekipler 
gece gündüz çalışma-
larını sürdürüyor en 
kısa zamanda ilçemiz 
Batı çıkışına kavuşacak 
inşallah. Çünkü Biz 
Keşap Sevdalısıyız. 
Durmak yok, çalışmaya 
devam’’ dedi.

Osmaniye Mahalle-
si Orhan Yılmaz 

Caddesi Alim Taksi 
mevkiinde bulunan istinat 
duvarındaki görseller 
yenilendi.

Belediye ekipleri tara-
fından yapılan çalışmayla 
birlikte istinat duvarında 
Atatürk resimleri, Giresun 
resimleri ve Osmanağa 
resimlerinden oluşan gör-
sel bütünlük halk arasında 
büyük beğeni kazandı.

Aynı zamanda ışıklı 
hale getirilen poster-
ler Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ölüm 
yıldönümü olan 10 Kasım 
nedeniyle daha 
da büyük bir 
anlam kazandı.

Yenilenerek 
daha modern 
ve daha estetik 
hâle getirilip, 
çok daha güzel 
ve anlamlı 
bir görüntüye 

kavuşan duvar görseli 
vatandaşlar arasında ilgi 
uyandırdı.

Giresun Belediye Baş-
kanı Aytekin Şenlikoğlu, 
yapılan bu örnek çalış-
ma dolayısıyla Belediye 
ekiplerini kutlayarak: “İyi 
bir tasarım ve başarılı bir 
çalışma oldu. Güzel bir 
eser ortaya çıktığını düşü-
nüyorum. Bir duvarın bu 
şekilde anlamı çok büyük 
bir şekilde süslenmesi 
manevi olarak bizler için 
çok değerli. Bugün burada 
yapılan şey, toplumu-
muzun kültürünü tanıtan 
büyük bir değerdir” dedi.

Giresun Belediyesi kış 
sezonunda da sahil 

temizliklerine devam ediyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü 

tarafından, Batlama Deresi 
kenarında ve sahil bölgesinde 
karaya vuran atıklar ve vatan-
daşların bilinçsizce bıraktığı 
çöpler titizlikle temizlendi.

Deniz kenti olan Giresun’da 
sahillerin yanı sıra dere kenarı 
temizliklerinin de düzenli aralık-
larla devam edeceği bildirildi.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, daha temiz 

bir Giresun için birlik ve beraber-
lik içerisinde, hareket edilmesi 
gerektiğini söyleyerek: “Gelece-
ğimizin teminatı olan çocukları-
mıza daha yaşanabilir bir dünya 
bırakmak için çevremizi temiz 
tutmalıyız. Doğaya sunabilece-
ğimiz en önemli katkı onu hiç 
kirletmemektir. Çevremizi özel-
likle de denizimizi temiz tutarak 
turizmimizi daha da güçlendi-
rebiliriz. Bu sebeple vatandaş-
larımızı çevreyi kirletmemeleri 
konusunda duyarlı olmaya 
çağırıyorum.” diye konuştu.

Giresun Belediye Baş-
kanı Aytekin Şenlikoğ-

lu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ebediyete intikalinin 
83. yıl dönümü dolayısıyla 
yayınladığı mesajında: “Mille-
timizin Anadolu topraklarından 
silinmek istendiği bir dönem-
de, başlattığı kurtuluş müca-
delesini silah arkadaşları ile 
birlikte zaferle sonuçlandıran 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-
cusu Mustafa Kemal Atatürk’ü 
rahmet ve minnetle anıyoruz” 
dedi.

Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün “Birinci vazifen, Türk 
istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet, muhafaza ve müdafaa 
etmektir” sözünü hatırlatan 
Başkan Şenlikoğlu şunları 
kaydetti:

 “Kurtuluş Savaşımızın ön-
deri, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün hedef gösterdiği, 

ülkemizi muasır medeniyetler 
seviyesinin de ilerisine taşıma 
gayesi ile çalışıyoruz. O ülke-
mizin ve milletimizin her za-
man hak ettiği değeri görmesi 
için son nefesine dek çalışmış, 
canı pahasına yarınlarımız için 
mücadele etmiştir. Sadece mil-

letimize değil, başka milletler-
ce de rol model kabul edilmiş 
ve adı, tarihe altın harflerle 
kazınmıştır. Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk, Milletine duyduğu 
sonsuz güven ve inancıyla 
çıktığı zorlu yolda, milletimizi 
müşterek bir ideal etrafında 
birleştirmeyi başararak istiklal 
mücadelemizi Cumhuriyetimi-
zin kuruluşuyla taçlandırmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 
vefatının 83. yıl dönümünde, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşları ile birlikte, 
milleti için canını feda etmiş 
tüm şehitlerimizi ve kahraman 
gazilerimizi; şükranla ve say-
gıyla anıyorum.”

Başkan Şenlikoğlu, 
Atatürk’ü andı

Yağlıdere Kivi Üreticiler 
Birliği Başkanı Sezai Çağlar, 
yeni sezon kivi hasadına önü-
müzdeki haftalardan itibaren 
başlanacağını, üreticilerin er-
ken hasat konusunda dikkatli 
olmaları gerektiğini belirtti.

Çağlar, gazetecilere, kivi 
meyvesinin zamanında hasat 

edilmesinin çok önemli oldu-
ğunu söyledi.

Hasat zamanının belirlen-
mesinde en kolay ve garanti 
yöntemin meyvenin suda 
çözünen kuru madde miktarı-
nın ölçülmesi olduğuna işaret 
eden Çağlar, kuru madde 
değerinin 6,5-7 aralığına ulaş-

tığında hasadın uygun olaca-
ğını aktardı. 

Çağlar, erken hasat edilen 
kivinin depo ömrü kısalacağını 
ifade ederek, şunları kaydetti:

“Ayrıca üreticilerimiz ekono-
mik anlamda zarar edebilirler. 
İlçemizde fındıktan sonra en 
çok kazandıran ürünlerin ba-

şında kivi gelmektedir. Fiyatlar 
önceki yıllarda olduğu gibi 
sınıflarına göre belirlenecek. 
Kivi üretimi yapan kıymetli 
çiftçilerimizin emeğinin karşı-
lığını alması, ürününü değe-
rinde satabilmesi için piyasa 
fiyat araştırmalarımız devam 
etmektedir.” GİRESUN (AA)

Yağlıdere Kivi Üreticiler Birliği Başkanı Çağlar’dan erken hasat uyarısı

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
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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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 Ziya Sipahi Hocaefendiye; 
dünden bugüne, Millet Bahçe-
sinin ilk hazırlık döneminden 
son hâline kadar geçen süreci 
sorduk…

***
İşte ilk ağızdan, Hacı Yusuf 

Ziya Sipahi Hocaefendinin ka-
leminden, noktasına virgülüne 
kadar sansürsüz Millet Bahçesi 
hikâyesi…

Bu öyle bir hikâye ki, millet 
bahçesi hakkında bugüne 
kadar değişik kesimlerde (fısıltı 
gazetelerinde dolaşan) belgeli 
belgesiz, asıllı asılsız dediko-
dulara da adeta cevap mahi-
yetinde olan, başından sonuna 
yaşananları ve söylenenleri bir 
bütün olarak en yetkili ağızdan 
kamuoyuna aktarılıyor…

***
Söz Muhterem Hacı Yusuf 

Ziya Sipahi Hocaefendinin:
Cumhurbaşkanımız Sn. Re-

cep Tayyip ERDOĞAN’ın açılı-
şını yaptığı Sarayburnu Camii 
çevresiyle ilgili talimatları doğ-
rultusunda Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Sn. Murat Kurum Bey 
2019 Mart ayında camiye gelip 
incelemelerde bulunarak yapıla-
cakları halka ve ilgili yöneticilere 
ve dahi Cami yönetimi olarak 
bize de bildirdi ve izah ettiler. O 
gün incelemede TOKİ Başkanı, 

Sn. Vekillerimiz, İl ve İlçemizin 
mülki amirleri, belediye başkan-
ları, İl ve İlçenin parti yöneticileri 
ile bizler hazır bulunduk.

Bakan Beyin talimatları ile 
Deniz Evleri sitesindeki arsa ve 
dairelerin istimlaki ve de Millet 
Bahçesi projesi yapımı başladı. 
Proje yapımı sürerken yapımcı 
ihaleyi üstlenmiş olan Mimar 
(peyzaj mimarı) Engin AKTAŞ 
Bey aradı ve görüştük. Ben 
“camiye gelin yüzyüze işin üze-
rinde istişare edelimi dedim.” 
Mimar Bey de gayet uygun 
dedi. Fakat gelemedi. 

Tekrar telefonla arayınca ol-
mazsa ben size geleyim dedim 
ve Trabzon’a gittim. Trabzon’da 
bana gösterdiğinde proje büyük 
ölçüde tamamlanmıştı. 

Fakat bir proje kullanma 
amacı ve yerine göre yapılmalı 
diye bazı kısımlara itirazımız 
oldu. “Siz nasıl olsun istiyorsu-
nuz” diye görüşümüzü sorunca 
biz de söyledik. 

Mesela 5000 cemaatlik bir 
caminin -ki bu sayı bazı mera-
sim ve özel gün ve gecelerde 
10.000’i buluyor- tuvalet sayı-
sının erkek ve kadınlar için ayrı 
ayrı ve adet olarak da çok ol-
malı, araçlar için otopark olmalı, 
yapılan yapılar da estetik olarak 
taş bina olan camiye uyumlu 

olmalı gibi.
Daha sonraki günlerde (o 

dönem) Sn. Valimiz Harun 
SARIFAKIOĞULLARI Bey’e ko-
nuyu arz ettik. Vali Bey İl Çevre 
ve Şehircilik Müdürünü (Cengiz 
VAROL) çağırdı. Ve “hocam sa-
bit fikirli değil ama görüşlerini de 
alarak birlikte Trabzon’a gidin 
projeyi istişare ediniz” talimatını 
verdiler. 

Biz Çevre ve Şehircilik İl Mü-
dürü Cengiz Bey ile Trabzon’a 
gittik. Mimar Bey ile istişare 
ettik. 

Mimar Bey “Hocam söz, gö-
rüşlerini Ankara’ya yani bakanlı-
ğa ileteceğim” dedi. 

Ben de sahanın boşaltılarak 
kapalı otopark yapılmasını, 
otobandan sahaya girişi ve 
çıkış yapılmasını, bay-bayan 
ve engelli tuvaletlerinin yeterli 
miktarda yapılmasını, camiye 
ait cemaatin oturduğu, namazı 
beklediği birbirleriyle çay-kahve 
ikram ettiği, acıkanların tost vs 
yediği çay ocağımızın ve 5000 
kitaplık kütüphanemiz ile dernek 
ve vakfımızın ofisinin olduğu 
idare binamızın kaldırılınca 
cami dokusuna uygun yapılma-
sını söyledim.

Mimar Bey “orası deniz 
seviyesi altı, boşaltılıp otopark 
yapılır mı? Bakanlık onay verir 
mi bilemem” dedi ve karamsar 
bir tablo çizdi. Ben de “siz ne 
diyorsunuz, hangi zamandayız. 
Biz denizin altından yol yaptık” 
dedim. Bir de bu yapıların taş 
dokusu olsun istedim. (Sonraki 
günlerde mimar beni gece ara-
yarak hocam bu otopark işi de 
onaylandı diye beni bilgilendirip 
kutladı.)

Mimar Bey “Karadeniz Teknik 
Üniversitesinde hocalık da yap-

tım” deyince bu işi vekillerimiz 
de takip ediyor, onlardan Cemal 
Öztürk Bey de burada Üniver-
sitede hocalık yaptı dedim. Ve 
onları telefonla görüştürdüm. 
Cemal Bey de bu işin takipçisi 
olduğunu, hep birlikte camii ve 
çevresini milletimize hizmet için 
yapıyoruz dedi.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik 
Müdürümüz de Cemal Bey 
ile görüştüler telefonda ve de 
Sn. Vali Beyin kendisine beni 
gönderdiğini, en güzel şekilde 
bir proje yapılmasını sağlayalım 
dediğini iletti. 

Proje ihale edilip yüklenici 
firma yerleşince Sn. Çevre ve 
Şehircilik Bakanımız Murat 
Kurum Bey yine geldiler. 

Sn. Harun Bey Valim ve 
Kaymakam Hamdi Beyler tayin 
edilmiş, yerlerine Sn. Enver 
ÜNLÜ Bey Valimiz ve Sn. Ali 
İkram TUNA Bey Kaymakamı-
mız oldular.

İşte bakan beyin gelişinde 
ayrıca milletvekillerimiz, Cemal 
Bey, Kadir Bey, İl ve İlçe Mülkî 
amirleri, belediye başkanları, 
AK Parti İl ve İlçe başkanları, 
TOKİ Başkanı Ömer Bey, ismini 
bilemiyorum İller Bankası Genel 
Md. hep birlikte yapım ile ilgili 
konuştuk. Kendilerine otoban-
dan giriş olması gerektiğini, 
araçların yola durduğunu izah 
ettim. Hatta bir sabah nama-
zında beş tane otobüs nama-
za birlikte durmuşlar dedim. 
Vatandaşların özel araçlarıyla 
giderken burada durup namaz 
kılıp mola vererek aynı zaman-
da dinlendiğini söyledim.

İller Bankası Genel Md. de 
“Sn. Bakanım, Karadenizde 
vatandaş namaza durmayan 
firmadan bilet almaz. Onun için 

bugün genellikle otobüsler na-
maza durur. Sarayburnu camii 
de bölgemizin şaheseri olduğu 
için burada bir vakit namaz 
kılmak istiyorlar, hocam haklı 
diyor” dedi. 

Bunun üzerine duvarda asılı 
olan proje üzerine Bakan Bey 
kalemle çizerek “şöyle şurayı 
yan yol giriş ve çıkış şekliyle 
çizerek gösterdiler ve de Ömer 
Bey’e imalat farkı doğarsa 
imzalayalım” dediler.

Gelinen noktada ise Sn. Ve-
kilimiz Cemal Bey, Vekilimiz Sn. 
Kadir Bey, Belediye Başkanımız 
Recep Bey takip ediyorlar. İlimi-
zin çocuğu ve çocukluğundan 
beri eserde emeği olan İstanbul 
milletvekili Sn. Hasan Turan 
Bey de ilgileniyor.

Bu arada Belediye Başka-
nımız Sn. Recep Beyin unuta-
madığım bir sözünü de ilave 
etmeliyim. 

Çevre düzenlemesi ilk baş-
ladığı günlerde Recep Bey de-
mişti ki; “Hocam, bu kütüphane-
yi ve çay ocağını sizler yıksanız 
da önümüzü açsanız ya. Nasıl 
olsa burada bunların daha iyi 
ve güzelini yapıp sizlere teslim 
edeceğiz.”

Yazı ve söz üzerinde her 
şey şimdilik tamam, neticeyi 
bekliyoruz. 

***
Burada ne lazım ve ney 

nasıl kullanılacak, kullanana ve 
yıllarını bu esere vakfedenlere 
sorulmalı lütfen.

Emeği geçen gayretlerini 
esirgemeyen herkese can-u 
gönülden teşekkürlerimizi ve 
muhabbetlerimizi sunarız.

***
Ayrıca, 5000 esere sahip 

kütüphanemizin tamamlanıp 

açılmasını bekliyoruz. Bu 
kütüphane daha da büyüyecek 
inşallah. 

Yıkılan (eski) kütüphane-
mizde üniversite öğrencileri ve 
araştırma grevlileri ile hocalar, 
KPSS ve Yeterlilik Sınavlarına 
çalışan öğrenciler hanım hoca-
lar ders çalışıp istifade ettiler. 
Şimdi de hocam bir an önce ne 
olur kütüphaneyi açın diyorlar.

Diğer yandan hocam 
oturacağımız, çay içeceğimiz 
yerlerimizi artık açın. Burası 
bizim adresimiz, dışardan gelen 
misafirlerimizi getirdiğimiz 
çay-kahve ikram ettiğimiz ve 
cami de rahatladığımız meka-
nımızdı diyorlar. Bir de biz bu 
işleri vakıf ruhuyla yapınca her 
yönüyle haz alınan, maddî ve 
manevî rahat edilen bir yerdi.

İnşallah yine o işlevini 
kazanacak, vatandaşlar mukim 
olsun seferde olanlar olsun 
rahat edecek. Onlar rahat 
olunca bizde rahat olacağız. 
Allah C.C’nun da rızası zaten 
insanlara faydalı olmakta, birlik 
ve muhabbeti sağlayıp devam 
ettirmektedir. 

Tekrar emeği geçen, katkı 
sağlayan vekillerimiz ve bürok-
ratlarımız, basınımız ve herkese 
teşekkürlerimizi sunarız.

Yusuf Ziya Sipahi
Bulancak Erenler Saraybur-

nu Cami Hâdimi ve 
Hayırlı Hizmetler Kültür ve 

Dayanışma Vakfı Başkanı
***
“Bir kişiyi lâyığından fazla 

övmek riyâdir, dalkavukluktur; 
lâyığından az övmekse ya dil-
sizlikten ileri gelir, ya hasetten.” 
(Hz. Ali)

Vesselam…

Bulancak Millet Bahçesi… (2)

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
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Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

KUGU: iLiN SiYASiLERi 
BATLAMA’YA AYIP ETTi
Giresun Federasyonu’nun seçilmiş son Başkanı Mehmet Kuğu, Batlama Vadisi’nin bu-
güne kadar ilçe yapılmamasının bu ilde siyaset yapan herkesin ayıbı olduğunu söyledi

Bizim ilin siyasi 
kadroları bu iş-

leri planlayamadı.Yeni 
ilçe ve beldeler açmak 
varken,Çaldağ,Kara-
bulduk gibi beldeleri 
bile yaşatamadılar.

Siyasetçi bir ili bü-

yütmek için mi siyaset 
yapar,küçültmek için 
mi?” diye sordu.

Kuğu “Beldeler 
göç veriyorsa bu da 
siyasetin kötü yöne-
timi iledir. Göçe karşı 
fabrika ve tesis açmak 

lazım. İlçe açıp okulu 
ve liseyi oraya götür-
mek lazım.Fakülteleri 
ilçelere taşımak lazım.
Avrupa böyle kalkın-
dı.Önce bu ülkede 
siyasetçinin vizyonu 
değişmeli” dedi.

Giresun Üniversitesi 
Rektörü Profesör 

Yılmaz Can,Atatürk’ün eserle-
rinin yaşatılacağını söyledi

Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, aziz Türk Milletinin 
bağrından çıkmış, milleti için, 
milleti ile birlikte başlattığı bü-
yük bir müca-
deleyi zaferle 
sonuçlandır-
mış; fikirleriyle, 
yönetim sana-
tıyla ve üstün 
kişiliği ile sade-
ce kendi milleti 
tarafından 
değil, tüm dün-
ya devletleri 
tarafından da 
örnek alınan, 
sevgi ve saygı 

ile anılan büyük bir deha ve 
devlet adamıdır.”dedi

Can şöyle konuştu: “Cum-
huriyetimizin banisi, eşsiz dev-
let adamı Atatürk, yeni bir Türk 
Devleti’nin temellerini atmakla 
kalmamış; modernleşme ve 
dönüşüm hamlelerini cesaretle 

gerçekleştirmiş; 
Cumhuriyeti-
mizin sonsuza 
kadar yaşaması 
için bir çok yeni-
liğe imza atarak 
gelecek nesillere 
büyük bir miras 
bırakmıştır.

Atatürk’ün 
aziz hatırasına 
sahip çıkmak, 
O’nun “En 
büyük eserim” 

dediği Cumhuriyetimizi, daha 
güçlü, daha demokratik, daha 
kalkınmış hale getirmek; 
O’nun kendi deyimi ile “Muasır 
medeniyet seviyesinin üzerine” 
çıkarmakla mümkün olacaktır.

Bizlere yüklediği sorum-
luluğu ve göstermiş olduğu 
hedefleri asla unutmayacağız.  
Türk Gençliği, onun izinde 
yürüyerek,  Cumhuriyetimizi 
korumak ve kollamak, vatanı-
na sahip çıkmak  adına hiçbir 
meşru mücadeleden asla taviz 
vermeyecektir.

Ülkemiz, O’nun işaret ettiği 
yolda önemli adımlar atmış 
ve atmaya da devam ede-
cektir. Atatürk’ü anmak kadar  
anlamak da çok önemlidir. 
O’nu anlamak, fikirlerini ve 
düşüncelerini kavramak sözle 

değil, icraatla mümkündür. 
Ülkemizin bugüne kadar kat 
ettiği mesafeye ulaşmasın-
da, onun fikirleri herkese 
rehber olmuştur.

“Egemenlik Kayıtsız 
Şartsız Milletindir” diyerek 
millet iradesinin üzerinde 
hiçbir güç tanımadığını hay-
kıran  Büyük Önderimizin 
emanet bıraktığı değerleri  
ilelebet yaşatmak bizlerin 
en önemli görevidir.

Bu duygu ve düşünce-
lerle; milletimizin gönlünde 
ölümsüzleşen, Cumhuriye-
timizin kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ü, tüm 
silah arkadaşlarını, şehit ve 
gazilerimizi rahmet, minnet 
ve şükranla anıyoruz. 

Ruhları şad olsun.

Can: Atatürk Unutulmayacak

‘Rahmet, minnet ve saygıyla’
Keşap’ta 10 Kasım Atatürk’ü 

anma töreni düzenlendi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün vefatının 83’ncü 
yıldönümü nedeniyle Keşap’ta 
Hükümet Konağı önünde bu-
lunan Atatürk Anıtı’na çelenk 
sunma töreni düzenlen-
di. Saatler 09.05’i gös-
terdiğinde siren eşli-
ğinde 2 dakikalık saygı 
duruşunda bulunuldu. 
Ardından okunan İstik-

lal Marşıyla birlikte bayraklar 
yarıya indirildi.  Keşap Bele-
diye Başkanı Mehmet Emür, 
“Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ebediyete irtihalinin 83. yılı 
dolayısıyla düzenlenen anma 
törenine katıldık. Kaymaka-

mımız Çetin Kılınç, ilçemizde 
bulunan kurum amirlerimiz 
ve vatandaşlarımızın katılım-
larıyla gerçekleştirdik. Tören 
sonrası Keşap Mehmet Akif 
Ersoy Halk Eğitim Merkezinde 
düzenlenen anma programına 
katıldık. Başta Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk 
olmak üzere tüm 
şehit ve gazile-
rimizi rahmet ve 
minnetle anıyoruz.’’ 
dedi.



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

311 Kasım 
2021 Perşembe www.giresungundem.com

Giresun Belediyesi, 
çalışmalarını, pro-
jelerini ve hizmet-

lerini vatandaşlara ulaştırmak 
amacıyla ‘Giresun Belediye 
Gazetesi’ adı altındaki gazete-
sini yayın hayatına başlattı.

Belediyenin çalışmalarını, 
projelerini ve hizmetlerini an-
latmak ve daha geniş kitlelere 
duyurmak amacıyla hayata 
geçirilen ve aylık süreli yayını 
olacak ’Giresun Belediye Ga-
zetesi’nin ilk sayısı yayınlandı.

Giresun Belediyesi Basın 
İletişim Bürosu tarafından 
hazırlanan gazete aylık olarak 
yayınlanacak olup vatandaşla-
ra ücretsiz olarak dağıtılacak.

6 sayfa olarak hazırlanan ve 
1 ile 6. sayısı renkli baskı olan 
gazetenin ilk sayısının manşe-
tinde ise ‘Turizm Seferberliği’ 
haberi yer alıyor.

‘Giresun Belediye Gazete-
si’nin önümüzdeki sayılarında 
sayfa sayısının artırılması 
planlanıyor.

‘Giresun Belediye Gazetesi’nin 
ilk sayısı okuyucuyla buluştu...

‘SEVDASI OLAN 
YORULMAZ’

Çok güzel oldu

Sahilde ve dere kenarlarında 
temizlik çalışması yapıldı

Keşap Belediye 
Başkanı Mehmet 

Emür Batı çıkışı köp-
rülü kavşak projesini 
inceledi. 

Başkan Emür ‘’ Güzel 
ilçem sevdam Keşap 
için gece gündüz çalış-
malarımızı sürdürmek-
teyiz. Manevi oğullarım-
la akşam sporumuzu 
yaptık bu sırada Keşap 

Batı Çıkışı Köprülü 
Kavşak çalışmalarını 
takibini viyadük şantiye-
mizde inceledik. Ekipler 
gece gündüz çalışma-
larını sürdürüyor en 
kısa zamanda ilçemiz 
Batı çıkışına kavuşacak 
inşallah. Çünkü Biz 
Keşap Sevdalısıyız. 
Durmak yok, çalışmaya 
devam’’ dedi.

Osmaniye Mahalle-
si Orhan Yılmaz 

Caddesi Alim Taksi 
mevkiinde bulunan istinat 
duvarındaki görseller 
yenilendi.

Belediye ekipleri tara-
fından yapılan çalışmayla 
birlikte istinat duvarında 
Atatürk resimleri, Giresun 
resimleri ve Osmanağa 
resimlerinden oluşan gör-
sel bütünlük halk arasında 
büyük beğeni kazandı.

Aynı zamanda ışıklı 
hale getirilen poster-
ler Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ölüm 
yıldönümü olan 10 Kasım 
nedeniyle daha 
da büyük bir 
anlam kazandı.

Yenilenerek 
daha modern 
ve daha estetik 
hâle getirilip, 
çok daha güzel 
ve anlamlı 
bir görüntüye 

kavuşan duvar görseli 
vatandaşlar arasında ilgi 
uyandırdı.

Giresun Belediye Baş-
kanı Aytekin Şenlikoğlu, 
yapılan bu örnek çalış-
ma dolayısıyla Belediye 
ekiplerini kutlayarak: “İyi 
bir tasarım ve başarılı bir 
çalışma oldu. Güzel bir 
eser ortaya çıktığını düşü-
nüyorum. Bir duvarın bu 
şekilde anlamı çok büyük 
bir şekilde süslenmesi 
manevi olarak bizler için 
çok değerli. Bugün burada 
yapılan şey, toplumu-
muzun kültürünü tanıtan 
büyük bir değerdir” dedi.

Giresun Belediyesi kış 
sezonunda da sahil 

temizliklerine devam ediyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü 

tarafından, Batlama Deresi 
kenarında ve sahil bölgesinde 
karaya vuran atıklar ve vatan-
daşların bilinçsizce bıraktığı 
çöpler titizlikle temizlendi.

Deniz kenti olan Giresun’da 
sahillerin yanı sıra dere kenarı 
temizliklerinin de düzenli aralık-
larla devam edeceği bildirildi.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, daha temiz 

bir Giresun için birlik ve beraber-
lik içerisinde, hareket edilmesi 
gerektiğini söyleyerek: “Gelece-
ğimizin teminatı olan çocukları-
mıza daha yaşanabilir bir dünya 
bırakmak için çevremizi temiz 
tutmalıyız. Doğaya sunabilece-
ğimiz en önemli katkı onu hiç 
kirletmemektir. Çevremizi özel-
likle de denizimizi temiz tutarak 
turizmimizi daha da güçlendi-
rebiliriz. Bu sebeple vatandaş-
larımızı çevreyi kirletmemeleri 
konusunda duyarlı olmaya 
çağırıyorum.” diye konuştu.

Giresun Belediye Baş-
kanı Aytekin Şenlikoğ-

lu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ebediyete intikalinin 
83. yıl dönümü dolayısıyla 
yayınladığı mesajında: “Mille-
timizin Anadolu topraklarından 
silinmek istendiği bir dönem-
de, başlattığı kurtuluş müca-
delesini silah arkadaşları ile 
birlikte zaferle sonuçlandıran 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-
cusu Mustafa Kemal Atatürk’ü 
rahmet ve minnetle anıyoruz” 
dedi.

Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün “Birinci vazifen, Türk 
istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet, muhafaza ve müdafaa 
etmektir” sözünü hatırlatan 
Başkan Şenlikoğlu şunları 
kaydetti:

 “Kurtuluş Savaşımızın ön-
deri, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün hedef gösterdiği, 

ülkemizi muasır medeniyetler 
seviyesinin de ilerisine taşıma 
gayesi ile çalışıyoruz. O ülke-
mizin ve milletimizin her za-
man hak ettiği değeri görmesi 
için son nefesine dek çalışmış, 
canı pahasına yarınlarımız için 
mücadele etmiştir. Sadece mil-

letimize değil, başka milletler-
ce de rol model kabul edilmiş 
ve adı, tarihe altın harflerle 
kazınmıştır. Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk, Milletine duyduğu 
sonsuz güven ve inancıyla 
çıktığı zorlu yolda, milletimizi 
müşterek bir ideal etrafında 
birleştirmeyi başararak istiklal 
mücadelemizi Cumhuriyetimi-
zin kuruluşuyla taçlandırmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 
vefatının 83. yıl dönümünde, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşları ile birlikte, 
milleti için canını feda etmiş 
tüm şehitlerimizi ve kahraman 
gazilerimizi; şükranla ve say-
gıyla anıyorum.”

Başkan Şenlikoğlu, 
Atatürk’ü andı

Yağlıdere Kivi Üreticiler 
Birliği Başkanı Sezai Çağlar, 
yeni sezon kivi hasadına önü-
müzdeki haftalardan itibaren 
başlanacağını, üreticilerin er-
ken hasat konusunda dikkatli 
olmaları gerektiğini belirtti.

Çağlar, gazetecilere, kivi 
meyvesinin zamanında hasat 

edilmesinin çok önemli oldu-
ğunu söyledi.

Hasat zamanının belirlen-
mesinde en kolay ve garanti 
yöntemin meyvenin suda 
çözünen kuru madde miktarı-
nın ölçülmesi olduğuna işaret 
eden Çağlar, kuru madde 
değerinin 6,5-7 aralığına ulaş-

tığında hasadın uygun olaca-
ğını aktardı. 

Çağlar, erken hasat edilen 
kivinin depo ömrü kısalacağını 
ifade ederek, şunları kaydetti:

“Ayrıca üreticilerimiz ekono-
mik anlamda zarar edebilirler. 
İlçemizde fındıktan sonra en 
çok kazandıran ürünlerin ba-

şında kivi gelmektedir. Fiyatlar 
önceki yıllarda olduğu gibi 
sınıflarına göre belirlenecek. 
Kivi üretimi yapan kıymetli 
çiftçilerimizin emeğinin karşı-
lığını alması, ürününü değe-
rinde satabilmesi için piyasa 
fiyat araştırmalarımız devam 
etmektedir.” GİRESUN (AA)

Yağlıdere Kivi Üreticiler Birliği Başkanı Çağlar’dan erken hasat uyarısı

Sezai Çağlar uyardı
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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 
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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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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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 Ziya Sipahi Hocaefendiye; 
dünden bugüne, Millet Bahçe-
sinin ilk hazırlık döneminden 
son hâline kadar geçen süreci 
sorduk…

***
İşte ilk ağızdan, Hacı Yusuf 

Ziya Sipahi Hocaefendinin ka-
leminden, noktasına virgülüne 
kadar sansürsüz Millet Bahçesi 
hikâyesi…

Bu öyle bir hikâye ki, millet 
bahçesi hakkında bugüne 
kadar değişik kesimlerde (fısıltı 
gazetelerinde dolaşan) belgeli 
belgesiz, asıllı asılsız dediko-
dulara da adeta cevap mahi-
yetinde olan, başından sonuna 
yaşananları ve söylenenleri bir 
bütün olarak en yetkili ağızdan 
kamuoyuna aktarılıyor…

***
Söz Muhterem Hacı Yusuf 

Ziya Sipahi Hocaefendinin:
Cumhurbaşkanımız Sn. Re-

cep Tayyip ERDOĞAN’ın açılı-
şını yaptığı Sarayburnu Camii 
çevresiyle ilgili talimatları doğ-
rultusunda Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Sn. Murat Kurum Bey 
2019 Mart ayında camiye gelip 
incelemelerde bulunarak yapıla-
cakları halka ve ilgili yöneticilere 
ve dahi Cami yönetimi olarak 
bize de bildirdi ve izah ettiler. O 
gün incelemede TOKİ Başkanı, 

Sn. Vekillerimiz, İl ve İlçemizin 
mülki amirleri, belediye başkan-
ları, İl ve İlçenin parti yöneticileri 
ile bizler hazır bulunduk.

Bakan Beyin talimatları ile 
Deniz Evleri sitesindeki arsa ve 
dairelerin istimlaki ve de Millet 
Bahçesi projesi yapımı başladı. 
Proje yapımı sürerken yapımcı 
ihaleyi üstlenmiş olan Mimar 
(peyzaj mimarı) Engin AKTAŞ 
Bey aradı ve görüştük. Ben 
“camiye gelin yüzyüze işin üze-
rinde istişare edelimi dedim.” 
Mimar Bey de gayet uygun 
dedi. Fakat gelemedi. 

Tekrar telefonla arayınca ol-
mazsa ben size geleyim dedim 
ve Trabzon’a gittim. Trabzon’da 
bana gösterdiğinde proje büyük 
ölçüde tamamlanmıştı. 

Fakat bir proje kullanma 
amacı ve yerine göre yapılmalı 
diye bazı kısımlara itirazımız 
oldu. “Siz nasıl olsun istiyorsu-
nuz” diye görüşümüzü sorunca 
biz de söyledik. 

Mesela 5000 cemaatlik bir 
caminin -ki bu sayı bazı mera-
sim ve özel gün ve gecelerde 
10.000’i buluyor- tuvalet sayı-
sının erkek ve kadınlar için ayrı 
ayrı ve adet olarak da çok ol-
malı, araçlar için otopark olmalı, 
yapılan yapılar da estetik olarak 
taş bina olan camiye uyumlu 

olmalı gibi.
Daha sonraki günlerde (o 

dönem) Sn. Valimiz Harun 
SARIFAKIOĞULLARI Bey’e ko-
nuyu arz ettik. Vali Bey İl Çevre 
ve Şehircilik Müdürünü (Cengiz 
VAROL) çağırdı. Ve “hocam sa-
bit fikirli değil ama görüşlerini de 
alarak birlikte Trabzon’a gidin 
projeyi istişare ediniz” talimatını 
verdiler. 

Biz Çevre ve Şehircilik İl Mü-
dürü Cengiz Bey ile Trabzon’a 
gittik. Mimar Bey ile istişare 
ettik. 

Mimar Bey “Hocam söz, gö-
rüşlerini Ankara’ya yani bakanlı-
ğa ileteceğim” dedi. 

Ben de sahanın boşaltılarak 
kapalı otopark yapılmasını, 
otobandan sahaya girişi ve 
çıkış yapılmasını, bay-bayan 
ve engelli tuvaletlerinin yeterli 
miktarda yapılmasını, camiye 
ait cemaatin oturduğu, namazı 
beklediği birbirleriyle çay-kahve 
ikram ettiği, acıkanların tost vs 
yediği çay ocağımızın ve 5000 
kitaplık kütüphanemiz ile dernek 
ve vakfımızın ofisinin olduğu 
idare binamızın kaldırılınca 
cami dokusuna uygun yapılma-
sını söyledim.

Mimar Bey “orası deniz 
seviyesi altı, boşaltılıp otopark 
yapılır mı? Bakanlık onay verir 
mi bilemem” dedi ve karamsar 
bir tablo çizdi. Ben de “siz ne 
diyorsunuz, hangi zamandayız. 
Biz denizin altından yol yaptık” 
dedim. Bir de bu yapıların taş 
dokusu olsun istedim. (Sonraki 
günlerde mimar beni gece ara-
yarak hocam bu otopark işi de 
onaylandı diye beni bilgilendirip 
kutladı.)

Mimar Bey “Karadeniz Teknik 
Üniversitesinde hocalık da yap-

tım” deyince bu işi vekillerimiz 
de takip ediyor, onlardan Cemal 
Öztürk Bey de burada Üniver-
sitede hocalık yaptı dedim. Ve 
onları telefonla görüştürdüm. 
Cemal Bey de bu işin takipçisi 
olduğunu, hep birlikte camii ve 
çevresini milletimize hizmet için 
yapıyoruz dedi.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik 
Müdürümüz de Cemal Bey 
ile görüştüler telefonda ve de 
Sn. Vali Beyin kendisine beni 
gönderdiğini, en güzel şekilde 
bir proje yapılmasını sağlayalım 
dediğini iletti. 

Proje ihale edilip yüklenici 
firma yerleşince Sn. Çevre ve 
Şehircilik Bakanımız Murat 
Kurum Bey yine geldiler. 

Sn. Harun Bey Valim ve 
Kaymakam Hamdi Beyler tayin 
edilmiş, yerlerine Sn. Enver 
ÜNLÜ Bey Valimiz ve Sn. Ali 
İkram TUNA Bey Kaymakamı-
mız oldular.

İşte bakan beyin gelişinde 
ayrıca milletvekillerimiz, Cemal 
Bey, Kadir Bey, İl ve İlçe Mülkî 
amirleri, belediye başkanları, 
AK Parti İl ve İlçe başkanları, 
TOKİ Başkanı Ömer Bey, ismini 
bilemiyorum İller Bankası Genel 
Md. hep birlikte yapım ile ilgili 
konuştuk. Kendilerine otoban-
dan giriş olması gerektiğini, 
araçların yola durduğunu izah 
ettim. Hatta bir sabah nama-
zında beş tane otobüs nama-
za birlikte durmuşlar dedim. 
Vatandaşların özel araçlarıyla 
giderken burada durup namaz 
kılıp mola vererek aynı zaman-
da dinlendiğini söyledim.

İller Bankası Genel Md. de 
“Sn. Bakanım, Karadenizde 
vatandaş namaza durmayan 
firmadan bilet almaz. Onun için 

bugün genellikle otobüsler na-
maza durur. Sarayburnu camii 
de bölgemizin şaheseri olduğu 
için burada bir vakit namaz 
kılmak istiyorlar, hocam haklı 
diyor” dedi. 

Bunun üzerine duvarda asılı 
olan proje üzerine Bakan Bey 
kalemle çizerek “şöyle şurayı 
yan yol giriş ve çıkış şekliyle 
çizerek gösterdiler ve de Ömer 
Bey’e imalat farkı doğarsa 
imzalayalım” dediler.

Gelinen noktada ise Sn. Ve-
kilimiz Cemal Bey, Vekilimiz Sn. 
Kadir Bey, Belediye Başkanımız 
Recep Bey takip ediyorlar. İlimi-
zin çocuğu ve çocukluğundan 
beri eserde emeği olan İstanbul 
milletvekili Sn. Hasan Turan 
Bey de ilgileniyor.

Bu arada Belediye Başka-
nımız Sn. Recep Beyin unuta-
madığım bir sözünü de ilave 
etmeliyim. 

Çevre düzenlemesi ilk baş-
ladığı günlerde Recep Bey de-
mişti ki; “Hocam, bu kütüphane-
yi ve çay ocağını sizler yıksanız 
da önümüzü açsanız ya. Nasıl 
olsa burada bunların daha iyi 
ve güzelini yapıp sizlere teslim 
edeceğiz.”

Yazı ve söz üzerinde her 
şey şimdilik tamam, neticeyi 
bekliyoruz. 

***
Burada ne lazım ve ney 

nasıl kullanılacak, kullanana ve 
yıllarını bu esere vakfedenlere 
sorulmalı lütfen.

Emeği geçen gayretlerini 
esirgemeyen herkese can-u 
gönülden teşekkürlerimizi ve 
muhabbetlerimizi sunarız.

***
Ayrıca, 5000 esere sahip 

kütüphanemizin tamamlanıp 

açılmasını bekliyoruz. Bu 
kütüphane daha da büyüyecek 
inşallah. 

Yıkılan (eski) kütüphane-
mizde üniversite öğrencileri ve 
araştırma grevlileri ile hocalar, 
KPSS ve Yeterlilik Sınavlarına 
çalışan öğrenciler hanım hoca-
lar ders çalışıp istifade ettiler. 
Şimdi de hocam bir an önce ne 
olur kütüphaneyi açın diyorlar.

Diğer yandan hocam 
oturacağımız, çay içeceğimiz 
yerlerimizi artık açın. Burası 
bizim adresimiz, dışardan gelen 
misafirlerimizi getirdiğimiz 
çay-kahve ikram ettiğimiz ve 
cami de rahatladığımız meka-
nımızdı diyorlar. Bir de biz bu 
işleri vakıf ruhuyla yapınca her 
yönüyle haz alınan, maddî ve 
manevî rahat edilen bir yerdi.

İnşallah yine o işlevini 
kazanacak, vatandaşlar mukim 
olsun seferde olanlar olsun 
rahat edecek. Onlar rahat 
olunca bizde rahat olacağız. 
Allah C.C’nun da rızası zaten 
insanlara faydalı olmakta, birlik 
ve muhabbeti sağlayıp devam 
ettirmektedir. 

Tekrar emeği geçen, katkı 
sağlayan vekillerimiz ve bürok-
ratlarımız, basınımız ve herkese 
teşekkürlerimizi sunarız.

Yusuf Ziya Sipahi
Bulancak Erenler Saraybur-

nu Cami Hâdimi ve 
Hayırlı Hizmetler Kültür ve 

Dayanışma Vakfı Başkanı
***
“Bir kişiyi lâyığından fazla 

övmek riyâdir, dalkavukluktur; 
lâyığından az övmekse ya dil-
sizlikten ileri gelir, ya hasetten.” 
(Hz. Ali)

Vesselam…

Bulancak Millet Bahçesi… (2)

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

KUGU: iLiN SiYASiLERi 
BATLAMA’YA AYIP ETTi
Giresun Federasyonu’nun seçilmiş son Başkanı Mehmet Kuğu, Batlama Vadisi’nin bu-
güne kadar ilçe yapılmamasının bu ilde siyaset yapan herkesin ayıbı olduğunu söyledi

Bizim ilin siyasi 
kadroları bu iş-

leri planlayamadı.Yeni 
ilçe ve beldeler açmak 
varken,Çaldağ,Kara-
bulduk gibi beldeleri 
bile yaşatamadılar.

Siyasetçi bir ili bü-

yütmek için mi siyaset 
yapar,küçültmek için 
mi?” diye sordu.

Kuğu “Beldeler 
göç veriyorsa bu da 
siyasetin kötü yöne-
timi iledir. Göçe karşı 
fabrika ve tesis açmak 

lazım. İlçe açıp okulu 
ve liseyi oraya götür-
mek lazım.Fakülteleri 
ilçelere taşımak lazım.
Avrupa böyle kalkın-
dı.Önce bu ülkede 
siyasetçinin vizyonu 
değişmeli” dedi.

Giresun Üniversitesi 
Rektörü Profesör 

Yılmaz Can,Atatürk’ün eserle-
rinin yaşatılacağını söyledi

Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, aziz Türk Milletinin 
bağrından çıkmış, milleti için, 
milleti ile birlikte başlattığı bü-
yük bir müca-
deleyi zaferle 
sonuçlandır-
mış; fikirleriyle, 
yönetim sana-
tıyla ve üstün 
kişiliği ile sade-
ce kendi milleti 
tarafından 
değil, tüm dün-
ya devletleri 
tarafından da 
örnek alınan, 
sevgi ve saygı 

ile anılan büyük bir deha ve 
devlet adamıdır.”dedi

Can şöyle konuştu: “Cum-
huriyetimizin banisi, eşsiz dev-
let adamı Atatürk, yeni bir Türk 
Devleti’nin temellerini atmakla 
kalmamış; modernleşme ve 
dönüşüm hamlelerini cesaretle 

gerçekleştirmiş; 
Cumhuriyeti-
mizin sonsuza 
kadar yaşaması 
için bir çok yeni-
liğe imza atarak 
gelecek nesillere 
büyük bir miras 
bırakmıştır.

Atatürk’ün 
aziz hatırasına 
sahip çıkmak, 
O’nun “En 
büyük eserim” 

dediği Cumhuriyetimizi, daha 
güçlü, daha demokratik, daha 
kalkınmış hale getirmek; 
O’nun kendi deyimi ile “Muasır 
medeniyet seviyesinin üzerine” 
çıkarmakla mümkün olacaktır.

Bizlere yüklediği sorum-
luluğu ve göstermiş olduğu 
hedefleri asla unutmayacağız.  
Türk Gençliği, onun izinde 
yürüyerek,  Cumhuriyetimizi 
korumak ve kollamak, vatanı-
na sahip çıkmak  adına hiçbir 
meşru mücadeleden asla taviz 
vermeyecektir.

Ülkemiz, O’nun işaret ettiği 
yolda önemli adımlar atmış 
ve atmaya da devam ede-
cektir. Atatürk’ü anmak kadar  
anlamak da çok önemlidir. 
O’nu anlamak, fikirlerini ve 
düşüncelerini kavramak sözle 

değil, icraatla mümkündür. 
Ülkemizin bugüne kadar kat 
ettiği mesafeye ulaşmasın-
da, onun fikirleri herkese 
rehber olmuştur.

“Egemenlik Kayıtsız 
Şartsız Milletindir” diyerek 
millet iradesinin üzerinde 
hiçbir güç tanımadığını hay-
kıran  Büyük Önderimizin 
emanet bıraktığı değerleri  
ilelebet yaşatmak bizlerin 
en önemli görevidir.

Bu duygu ve düşünce-
lerle; milletimizin gönlünde 
ölümsüzleşen, Cumhuriye-
timizin kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ü, tüm 
silah arkadaşlarını, şehit ve 
gazilerimizi rahmet, minnet 
ve şükranla anıyoruz. 

Ruhları şad olsun.

Can: Atatürk Unutulmayacak

‘Rahmet, minnet ve saygıyla’
Keşap’ta 10 Kasım Atatürk’ü 

anma töreni düzenlendi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün vefatının 83’ncü 
yıldönümü nedeniyle Keşap’ta 
Hükümet Konağı önünde bu-
lunan Atatürk Anıtı’na çelenk 
sunma töreni düzenlen-
di. Saatler 09.05’i gös-
terdiğinde siren eşli-
ğinde 2 dakikalık saygı 
duruşunda bulunuldu. 
Ardından okunan İstik-

lal Marşıyla birlikte bayraklar 
yarıya indirildi.  Keşap Bele-
diye Başkanı Mehmet Emür, 
“Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ebediyete irtihalinin 83. yılı 
dolayısıyla düzenlenen anma 
törenine katıldık. Kaymaka-

mımız Çetin Kılınç, ilçemizde 
bulunan kurum amirlerimiz 
ve vatandaşlarımızın katılım-
larıyla gerçekleştirdik. Tören 
sonrası Keşap Mehmet Akif 
Ersoy Halk Eğitim Merkezinde 
düzenlenen anma programına 
katıldık. Başta Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk 
olmak üzere tüm 
şehit ve gazile-
rimizi rahmet ve 
minnetle anıyoruz.’’ 
dedi.



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Hüseyin Özbek
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Ali Zafer Topşir

Bugün: 10 Kasım... 
Bugün önemli bir gün... 
Bugün kimilerine göre; 
Atatürk’ün aramızdan 

ayrılışının 83’üncü yılı... 
Doğum yılına göre ise; 
Tam 140 yaşında olduğu 

yılın içerisindeyiz... 
Bugün; 10 Kasım.... 
Bugün ağlamayı-sızlama-

yı bir tarafa bırakıp.... 
Klasik, basma-kalıp nu-

tuklara kulaklarımızı tıkayıp; 
Onun 83 yıllık yokluğunda 

neler yapıp-yapmadığımızın 
hesabını vermemiz lazım... 

Hani; 
“Benim mirasım akıl ve 

bilimdir” demişti ya... 
Hani; 
“Eğer bir gün benim 

sözlerim bilimle ters düşür-
se, bilimi seçin” diye bize 
nasihat tadında bir önerisi 
olmuştu ya... 

İşte biz bu vasiyeti yerine 
getirebildik mi? 

Yoksa aklı ve bilimi bir 
tarafa bırakıp, bilimle metafi-
zik düşünceyi birbirine karış-
tırdık mı? 

Yine o büyük insan bize 
demişti ki; 

“Ey efendiler, sorgulama-
yan insan cahildir. 

Sorgulatmayan zalimdir” 
diye bir uyarıda bulunmuş-
tu... 

Acaba onun yokluğundan 
sonra; 

Sorgulamayan, sadece 
sürü psikolojisine uygun bir 
biçimde her önümüze geçe-
nin arkasına mı dizildik? 

Yoksa toplum olarak; 
Zalimin zulmüne ses 

çıkarmayıp, boyun eğmeyi 
kader mi belledik? 

O büyük insan aramızdan 
ayrılmadan önce şöyle bir 
söz söylemişti; 

“Bugünün çocukları için 
mücadele etmiyorsan, yarın 
çocukların ve kaybettiklerin 

için ağlama.” 
Ben, yarının çocuklarını 

bir tarafa bıraktım; 
Peki, bugünün çocuklarını 

kurtarmak için herhangi bir 
mücadelenin içinde bulunu-
yor muyuz? 

“Bulunmuyoruz” dersek 
ayıp olur... 

Bulunuyoruz... 
Ama çoğunluğun çocukla-

rını değil, bir avuç azınlığın 
çocuklarını mutlu edebilmek 
için bilinçli veya bilinç-ötesi 
canhıraş bir şekilde uğraşıp 
duruyoruz! 

Hem de kimin çocukla-
rını kurtarmaya çalışıyoruz 
biliyor musunuz? 

Bu ülkenin hem kurtarı-
cısı ve hem kurucusu olan 
liderine küfür ve hakaret 
eden azınlıkların çocuklarını 
kurtarmaya çalışıyoruz... 

Örneğin; 
Onların çocukları ölme-

mesi için ‘bedel’ ödeyecek 
gücü olmayan bu halkın 
çocuklarını kirli savaşların 
içine ölüme gönderiyoruz... 

Halbuki nasıl bir vasiyet 
bırakmıştı arkasında o bü-
yük insan; 

“Savaş, zorunlu ve hayati 
olmadıkça bir cinayettir.” 

“Biz kimsenin düşmanı 
değiliz, insanlığın düşmanı 
olanlara düşmanız.” 

“Yurtta barış, dünyada 
barış” diyerek; 

Kendi ulusuna ve dünya-
nın bütün ülkelerine ‘barış’ 
çağrısı yapan ve dünyada 
İLK lider olduğu içindir ki; 

Bugün 39 ülke en önemli 
meydanlarına Atatürk’ün 
heykelini yapmış. 

Ve 60’ın üzerinde ülke 
sokaklara ve parklara adını 
vermiştir... 

Ve bizim gericiler; 
Meydanlarda Atatürk’ün 

heykellerine saldırırken... 
Ve yine bizim yöneticiler; 
Ders kitaplarından Atatürk 

konularını kaldırırken... 
Birçok ülke okullarında 

‘Atatürk’ü’ ders olarak oku-
tuyorlar... 

Örneğin; 
Latin Amerika ülkelerin-

de... 
Örneğin: Çin’de, Kore’de.. 
Çin demişken... 
Çin’in büyük devrimci 

lideri Mao Ze Tung 1935 
yılında ‘Büyük Yürüyüşe’ 
başlarken, meydanda kendi-
sini dinleyenlere ne diyordu; 

“Yoldaşlar, bende Çin’in 
Atatürk’üyüm.” 

Çin’in efsane lideri böyle 
düşünüyordu da... 

Sanki Küba’nın efsane 
lideri Fidel Castro farklı mı 
düşünüyordu? 

Fidel Castro 1995 yılında 
İstanbul ‘Habitat Toplantısın-
dan’ sonra bir gazeteci; 

“Türkiye’de solcu, ilerici 

ve devrimci gençler; Che 
Guevara ve Fidel Castro’ya 
tapıyorlar. 

Sizleri tek ve mutlak ön-
der kabul ediyorlar. 

Sizin şarkılarınızı, marşla-
rınızı ve kitaplarınızı dillerin-
den ve ellerinden düşürmü-
yorlar.” diye bir soru sorunca 
Fidel Castro şöyle der; 

“Övgün için teşekkür 
ederim. 

Devrimci Kemal Atatürk 
varken, Türk gençleri neden 
kendilerine başka önder 
arıyorlar? 

Atatürk sosyalist olsa da 
aynı şeyleri yapardı.” der, 
kendisine bu sorulu yorumu 
yapan şair Dursun Öz-
den’e... 

Özetlersek; 
Mustafa Kemal Atatürk, 

cephe savaşlarında emper-
yalistlere diz çöktüren ‘ilk 
lider’ unvanına sahiptir... 

Savaşların ne demek 
olduğunu bilen bir komutan 
olarak; 

“Yurtta Barış, Dünya da 
Barış” çağrısını yapanda ilk 
liderdir... 

Yetmez; 
Dünyada hiçbir liderin 

aklına gelmezken ‘Çocuk 
Bayramını’ ilan eden liderde 
Mustafa Kemal Atatürk’tür... 

Kısacası, Mustafa Kemal 
Atatürk; 

Gençleri ve çocukları çok 

seviyordu... 
Sevdiği içindir ki; 
Aklın ve bilimin öne 

çıkmasını istiyor ve eğitime 
önem veriyordu... 

O, Mustafa Kemal Atatürk 
ki; 

1923 yılından-1938 yılına 
kadar yüzlerce, binlerce 
insanın çalışacağı tam 46 
fabrika kuruyordu? 

O, bizim omuzdan baktı-
ğımız, fakat tüm dünyanın 
hayran olduğu Mustafa 
Kemal Atatürk ki; 

Devrimciliği baş köşeye 
koyuyordu.. 

Cumhuriyeti önemsiyor-
du... 

Laikliği seviyordu... 
Devletçiliği, özel sektör-

den önde tutuyordu... 
Halkını sevmek için popü-

listlik yapmıyordu... 
Ulusçuluğu kafatasçılık 

olarak anlamıyordu... 
Bugün; 10 kasım... 
Bugün; 
Atatürk’ün aramızdan 

ayrılışının 83. yılı.. 
Yaşadığımız bunca olum-

suzluklardan sonra; 
Bugün onu daha iyi anlı-

yoruz.. 
Işıklar içinde uyusun... 
Çağdaşlık felsefesi 

yolumuzu aydınlatacak ışık 
olsun..

ÖZGÜRLÜK BENİM KARAKTERİMDİR 
MANEVİ MİRASIM AKIL VE BİLİMDİR 

Tirebolulu muhteşem beyin Ediz Karahasanoğlu, 31 yaşında Goldman Sachs’ta “yönetici direktör” oldu

DUNYANIN KONUSTUGU iSiM
EDiZ KARAHASANOGLU

Dünyanın en önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs’ta merakla beklenen terfiler açıklandı. İki 
yılda bir yapılan terfilerde 643 Goldman çalışanına “managing director” (yönetici direktör) ünvanı verildi

Dereceyle bitirdiği 
Robert Kolej’in 
ardından girdiği Koç 

Üniversitesi’ndeki ilk yılını tam 
notla tamamlayan 
Ediz Karahasanoğlu, 
eğitimini ABD Brown 
Üniversitesi’nde 
tamamlamıştı. 2012 
Haziran’ında Gold-
man Sachs Londra 
ofisinde hisse senedi 
opsiyonları masasın-
da trader olarak ça-

lışmaya başladı. 2016’da Ge-
lişen Piyasalar Hisse senedi 
Bölümü’nün kurulmasında rol 
oynadı. Karahasanoğlu aldığı 

terfiyle birlikte bu 
bölümün yönetici 
direktörü oldu. Ka-
rahasanoğlu, aynı 
zamanda Gelişen 
Piyasalar Stratejik 
Alım/Satım ve 
Varant Alım/Satım 
bölümlerinin de 
yöneticisi.

Giresun’un Şebinkara-
hisar ilçesinde KYK 

öğrencileri fidan dikti.
Kredi ve Yurtlar Kurumu 

(KYK) Şebinkarahisar Yurt 
Müdürlüğü ile Şebinkarahisar 
Toprağın Çocukları Derneği 
(TOÇDER) işbirliğinde, “Bir 
Dikili Ağacım Olsun” fidan dik-
me etkinliği gerçekleştirildi.

Giresun Üniversitesi Şebin-
karahisar Yerleşkesinde, yurt-
larda kalan öğrenciler Şebin-
karahisar’a özgü 400 meyve 
fidanını toprakla buluşturdu.

Şebinkarahisar KYK Yurt 

Müdürü Yakup Akkuş, 20 dö-
nümlük alanı ağaçlandırarak 
hem öğrencilerin hem de va-
tandaşların hizmetine sunmak 
istediklerini söyledi.

TOÇDER Başkan vekili 

Ünsal Çalık ise ilçenin kay-
bolmaya yüz tutan karadut, 
kızılcık, çiğit elması gibi meyve 
türlerine ait fidanları toprakla 
buluşturarak gelecek nesille-
re aktarmayı hedeflediklerini 

belirtti.
Etkinliğe, Belediye 

Başkanı Şahin Yılancı, 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Ziya Burak Gürgah, Adli 
Yargı Adalet Komisyonu 
Başkanı Cebrail Çelik, 
TOÇDER üyeleri, öğren-
ciler ve davetliler katıldı. 

GİRESUN (AA)

Şebinkarahisar’a özgü meyve fidanları toprakla buluşturuldu

Öğrenciler iz bıraktı
Keşap Belediyesi Ka-

sım ayı meclis toplan-
tısı Keşap Belediye Başkanı 
Mehmet Emür Başkanlığında 
gerçekleşti.

Meclis üyeleri, gündemde 
bulunan maddeleri görüşüp 
karara bağlamak üzere bir 
araya geldi. Toplantı, yok-
lama ile başladı. Ardından 
gündemde yer alan madde-
ler görüşüldü. Başkan Emür 
‘’Gündemde yer alan madde-
ler görüşüldü ve komisyonla-
ra havaleleri yapıldı. Meclis 

üyelerimiz ve birim müdür-
lerimizle belediye olarak 
yaptığımız ve yapacağımız 
çalışmalarla ilgili istişare-

lerde bulunduk. Aldığımız 
kararların, vatanımıza ve 
milletimize hayırlar getirme-
sini dilerim.”dedi.

Keşap Belediyesi Kasım Ayı 
Meclis Toplantısı Yapıldı



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

511 Kasım 
2021 Perşembe www.giresungundem.com

SiZiN KANALINIZ (YOUTUBE) ABONE 
OLMAYI VE TAKiP ETMEYi UNUTMAYIN

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir
Fatih Karagümrük-Galatasaray

Sivasspor-Giresunspor
Beşiktaş-Trabzonspor

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor
Fenerbahçe-Kayserispor
Gaziantep-Kasımpaşa

Çaykur Rizespor-Alanyaspor
Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor

Fraport TAV Antalyaspor-Altay

12. HAFTA
Alanyaspor-Beşiktaş

Medipol Başakşehir-Sivasspor
Atakaş Hatayspor-F. TAV Antalyaspor

Galatasaray-Fenerbahçe
Altay-Adana Demirspor

Kasımpaşa-Fatih Karagümrük
İttifak Holding Konyaspor-Ç. Rizespor

Kayserispor-Göztepe
Trabzonspor-Gaziantep

Giresunspor-Yeni Malatyaspor

13. HAFTA
Yeni Malatyaspor-Galatasaray

Beşiktaş-Giresunspor
Göztepe-Fenerbahçe

Fatih Karagümrük-Trabzonspor
Gaziantep-İttifak Holding Konyaspor

Çaykur Rizespor-Kayserispor
Fraport TAV Antalyaspor-Alanyaspor

Adana Demirspor-Kasımpaşa
Sivasspor-Atakaş Hatayspor

Medipol Başakşehir-Altay

14. HAFTA

Kasımpaşa-Beşiktaş
Alanyaspor-Sivasspor

Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor
Galatasaray-Altay

Trabzonspor-Adana Demirspor
Giresunspor-Fatih Karagümrük

İttifak H. Konyaspor-Yeni Malatyaspor
Göztepe-Gaziantep

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir

15. HAFTA
Çaykur Rizespor-Göztepe

Sivasspor-Galatasaray
Adana Demirspor-Giresunspor

Gaziantep-Fenerbahçe
Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor
Fatih Karagümrük-İttifak H. Konyaspor

Beşiktaş- Kayserispor
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Alanyaspor

Altay-Atakaş Hatayspor

16. HAFTA
Kasımpaşa-Sivasspor

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor
Giresunspor-Altay

Fenerbahçe-Beşiktaş
İttifak H. Konyaspor-F. TAV Antalyaspor

Alanyaspor-Adana Demirspor
Göztepe-Fatih Karagümrük

Kayserispor-Gaziantep
Galatasaray-Medipol Başakşehir

Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor

17. HAFTA
Beşiktaş-Göztepe

Sivasspor-Çaykur Rizespor
Medipol Başakşehir-Giresunspor
Adana Demirspor-Galatasaray

Atakaş Hatayspor-İttifak H. Konyaspor
Altay-Trabzonspor

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe
Yeni Malatyaspor-Kayserispor

Gaziantep-Alanyaspor
Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa

18. HAFTA
Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor

Kasımpaşa-Altay
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş

Kayserispor-Sivasspor
Giresunspor-Atakaş Hatayspor
Alanyaspor-Fatih Karagümrük

Göztepe-Adana Demirspor
Çaykur Rizespor-Gaziantep

Trabzonspor-Medipol Başakşehir
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor

19. HAFTA

Süper Lig ilk 
devre fikstürü

Süper amatör lig 
kulüplerinden 
Bulancak İhsani-

yespor basın açıklaması 
yayınladı.

Açıklamada şu ifadele-
re yer verildi: “Takımımız 
Bulancak İhsaniyespor 
pandemi sürecinden diğer 
kulüplerimiz gibi olum-
suz anlamda çok fazla 
etkilenmiştir. Kulüp olarak 
her zaman öncelikli olarak 
altyapı dedik ve kendi de-
ğerlerimize sahip çıkan bir 
profil ortaya koyduk. Tüm 
kulüplerimiz de olduğu gibi 
ligin başlamasına çok kısa 
bir süre kala biz de bin bir 

güçlükle takımımızı oluş-
turmaya ve 2021-2022 
sezonuna hazırlamaya 
çalışıyoruz. Hal böyle 
iken, bir kulübümüzün 
bizimle görüşmeden bir 
futbolcumuza transfer tek-
lifi yapmasını ve para teklif 
etmesini etik bulmuyoruz. 
Bizler futbolcularımıza 
sahip çıkarken, kendi 
aramızda sergilediğimiz 
bu tip haksız davranışlar, 
fair-play ruhuna aykırıdır 
ve futbolumuza zarar 
vermektedir. Sergilenen 
bu yanlış ve etik dışı dav-
ranıştan uzaklaşılmasını 
temenni ediyoruz.”

iHSANiYESPOR 
YONETiMiNDEN
SERT CIKIS!
Pazar günü 2021-2022 sezonunda süper amatör ligin ilk haf-
tasında Yağlıderespor’u konuk edecek olan İhsaniyespor’da 
hazırlıklar antrenör Esirettin Zehir yönetiminde devam ediyor.

Bordo-mavili ekip, yarış-
taki diğer rakiplerinin 

de puan kaybetmesiyle hafta-
yı en karlı kapatan takım da 
oldu. Galatasaray’ın VavaCars 
Fatih Karagümrük karşısında, 
Fenerbahçe’nin ise Yukatel 
Kayserispor ile berabere kal-
ması sonucu bordo-mavili ekip, 
ezeli rakipleriyle puan farkını 
açmayı başardı. 12’nci hafta 
sonunda 30 puanla liderlik kol-
tuğunda yer alan Trabzonspor, 
Galatasaray’ın 9; Fenerbahçe 
ve Beşiktaş’ın ise 10 puan 
önünde yer alıyor.

FENERBAHÇE’DE 
SIKINTI BÜYÜYOR

Süper Lig’de sezona şam-
piyonluk parolasıyla başlayan 
ve 8’inci hafta sonunda liderlik 

koltuğunda yer alan Fenerbah-
çe, galibiyet hasretini 4 maça 
çıkardı. Ligin 9’uncu haftasın-
da Trabzonspor’a 3-1 mağ-
lup olarak liderliği kaybeden 
sarı-lacivertli ekip, o karşılaş-
manın ardından bir gerileme 
sürecine girdi. 10’uncu hafta-
da kendi sahasında Aytemiz 
Alanyaspor’a, ardından ise 
deplasmanda İttifak Holding 
Konyaspor’a mağlup olan 
Fenerbahçe, mutlak galibiyet 
parolası ile çıktığı Yukatel Kay-
serispor maçından da 2-2’lik 
beraberlikle ayrılarak galibiyet 
hasretini 4 maça çıkardı. 1 
puanı 90+9’uncu dakikada 
Mesut Özil’in penaltıdan attığı 
gol ile kurtaran Fenerbahçe, 
haftayı 20 puan ve averajla 
7’nci sırada kapattı.

KORKMAZ İLE İLK KEZ 
KAYBETTİLER

Aytemiz Alanyaspor’un teknik 
direktör Çağdaş Atan ile 3’üncü 
hafta sonunda yolları ayırmasının 
ardından Akdeniz ekibinin başına 
geçen Bülent Korkmaz, takımının 
başında ilk mağlubiyetini Çaykur 
Rizespor deplasmanında aldı. 
Çaykur Rizespor maçına kadar 
olan 8 haftalık süreçte 5 galibiyet 
3 beraberlik alarak 18 puan top-
lan Aytemiz Alanyaspor, Çaykur 
Rizespor’a 2-0 mağlup olarak 
namağlup süre gelen 8 haftalık 
serisini devam ettiremedi. Bu 8 
haftalık süreçte deplasmanda 
Galatasaray ve Fenerbahçe’yi 
de yenmeyi başaran Akdeniz 
temsilcisi, milli araya 21 puan ve 
averajla 5’inci sırada girdi.

Süper Lig’de neler 
yaşanıyor?

Süper Lig’in 
12’nci haftasının 

en dikkat 
çekici maçı 

olan derbi 
mücadelesinde 

Beşiktaş ile Trabzon-
spor karşı karşıya gel-
di. Rakibini 90+6’ncı 

dakikada Cornelius’un 
attığı gol ile 2-1 mağ-
lup eden Trabzonspor, 

ligdeki namağlup 
liderliğini sürdürmeye 

devam etti.

Deplasman Takım 
Seyircisine 

Tribünler Yasak!

Türkiye Futbol 
Federasyonu 

Yönetim Kurulu, müsa-
bakalarda uygulanacak 
koronavirüs tedbirlerine 
ilişkin talimatta değişik-
lik yapıldığı açıklandı.

Federasyon, statlara 
seyirci kapasitesinin 
tamamı oranında ev 
sahibi takım taraftarının 
alınacağını, deplasman 
takım seyircisinin ise 
alınmayacağını du-
yurdu. TFF’nin resmi 
internet sitesinden 
yayımlanan talimatta, 

“Süper Lig, TFF 1. 
Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. 
Lig ve Ziraat Türkiye 
Kupası 2021-2022 se-
zonu müsabakalarında 
stadyum seyirci kapasi-
tesinin tamamı oranında 
ev sahibi takım seyircisi 
alınabilir. Müsabakalara 
misafir takım seyircisi 
alınmaz.” ifadeleri kul-
lanıldı.

TFF, daha önce yap-
tığı açıklamada 9 Kasım 
itibariyle tribünlerin tam 
kapasiteyle açılacağını 
duyurmuştu. 



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

(Yazısı 4'te)
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Ferhat Karademir,  bugün  misafir 
edecekleri Tekirdağspor'u yenerek 
Ziraat Türkiye Kupası'nda yollarına 
devam etmek istediklerini 
kaydederek; “Kupa maçlarının 

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 611 Kasım 2021 Perşembe

SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 12 ..... 9 ...... 3 ..... 0 ...... 24 .....11 ....13 .....30
2.ATAKAŞ HATAYSPOR ..... 12 ..... 7 ...... 2 ..... 3 ...... 20 .....9 ......11......23
3.İ. H. KONYASPOR ............ 12 ..... 6 ...... 5 ..... 1 ...... 18 .....10 ....8 .......23
4.GALATASARAY A.Ş......... 12 ..... 6 ...... 3 ..... 3 ...... 18 .....15 ....3 .......21
5.A. ALANYASPOR ............. 12 ..... 6 ...... 3 ..... 3 ...... 18 .....19 ....-1 ......21
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 12 ..... 6 ...... 2 ..... 4 ...... 21 .....15 ....6 .......20
7.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 12 ..... 6 ...... 2 ..... 4 ...... 17 .....15 ....2 .......20
8.V. F. KARAGÜMRÜK ....... 12 ..... 5 ...... 4 ..... 3 ...... 18 .....15 ....3 .......19
9.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 12 ..... 6 ...... 0 ..... 6 ...... 18 .....15 ....3 .......18
10.A. DEMİRSPOR A.Ş. ...... 12 ..... 4 ...... 4 ..... 4 ...... 17 .....17 ....0 .......16
11.ALTAY .............................. 12 ..... 5 ...... 1 ..... 6 ...... 17 .....18 ....-1 ......16
12.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ... 12 ..... 4 ...... 3 ..... 5 ...... 14 .....16 ....-2 ......15
13.Y. KAYSERİSPOR ........... 12 ..... 4 ...... 3 ..... 5 ...... 17 .....20 ....-3 ......15
14.F. TAV ANTALYASPOR .. 12 ..... 4 ...... 3 ..... 5 ...... 14 .....17 ....-3 ......15
15.D. GRUP SİVASSPOR ..... 12 ..... 2 ...... 7 ..... 3 ...... 15 .....13 ....2 .......13
16.Ö. K. Y. MALATYASPOR 12 ..... 4 ...... 0 ..... 8 ...... 12 .....22 ....-10 ....12
17.GZT GİRESUNSPOR ...... 12 ..... 2 ...... 4 ..... 6 ...... 7 .......12 ....-5 ......10
18.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 12 ..... 2 ...... 3 ..... 7 ...... 12 .....18 ....-6 ........9
19.GÖZTEPE A.Ş. ................. 12 ..... 2 ...... 3 ..... 7 ...... 11 .....18 ....-7 ........9
20.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 12 ..... 2 ...... 1 ..... 9 ...... 11 .....24 ....-13 ......7

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
UEFA Konferans Ligi Ön Eleme
Alt Lig

12. HAFTANIN SONUÇLARI
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. .....2 - 0 .......................................KASIMPAŞA A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. .........................2 - 0 ........................ AYTEMİZ ALANYASPOR
FRAPORT TAV ANTALYASPOR ...............1 - 0 .........................................................ALTAY
DEMİR GRUP SİVASSPOR .......................0 - 0 ................................. GZT GİRESUNSPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. ...........................................1 - 2 ................................ TRABZONSPOR A.Ş.
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 1 - 3 ................... MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
GÖZTEPE A.Ş. ............................................0 - 2 ..........İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK .......1 - 1 .................................GALATASARAY A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.........................1 - 0 ..............................ATAKAŞ HATAYSPOR
FENERBAHÇE A.Ş. ...................................2 - 2 .......................YUKATEL KAYSERİSPOR

Tarihinde ilk kez katıldığı 
Spor Toto Bölgesel Ama-
tör Lig (BAL) 2. Bölge 2. 

Grubunda mücadele eden ve 
oynadığı iki maçı da kazanarak 
6 puanla 3 sıraya yerleşen Ey-
nesil Belediyespor’da bu hafta 
sonu evinde oynayacağı 2 sıra-
da yer alan Sebat Gençlikspor 
maçını kazanmak istiyor.

Eynesil Belediyespor’un 
tecrübeli teknik direktörü Metin 
Aydın lige iyi bir başlangıç yap-
tıklarını ancak daha yolun ba-
şında olduklarını söyledi. Aydın 
açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bilindiği gibi ilimizi BAL’da 
temsil eden üç takımdan 
biriyiz. Ligde oynadığımız iki 

müsabakadan da galibiyetle 
ayrılarak geleceğe daha umutla 
bakmaya başladık. Başta da 
ifade ettiğim gibi biz daha yolun 
başındayız. Lig ilerledikçe 
hedeflerimiz daha netlik kaza-
nacaktır. Futbolcularımın bu 
zamana kadar ortaya koyduğu 
mücadele teknik ekip olarak 
bizleri mutlu kılıyor. Her maçı-
mıza final olarak bakıyoruz ve 
çalışmalarımızı da bu doğrul-
tuda sürdürüyoruz. Hafta sonu 
ligin iddialı takımlarından olan 
Sebat Gençlikspor’u ağırlaya-
cağız. Bu zorlu mücadelede 
taraftarlarımızın da desteğiyle 
sahadan istediğimizi alarak 
ayrılacağımıza inanıyorum”

AYDIN, ‘DAHA YOLUN BASINDAYIZ’
Tarihinde ilk kez katıldığı Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Bölge 2. Grubunda mücadele eden ve oynadığı iki 

maçı da kazanan Eynesil Belediyespor’da gözler  bu hafta sonu evinde oynayacağı Sebat Gençlikspor maçına çevrildi.

TFF’nin internet sitesin-
den yapılan açıklamaya 

göre, yeni sezonda Kadınlar 
Süper Ligi, Kadınlar 2. Ligi, 
Kadınlar 3. Ligi, 17 Yaş Altı 
Kızlar Türkiye Şampiyonası, 
15 ve 13 Yaş Altı Kızlar Yerel 
Şampiyonalarının oynatılma-
sına, Kadınlar 1.Ligi’nin ise dü-
zenlenmemesine karar verildi.

Federasyondan yapılan 
açıklamada, “Kadınlar 1.Ligin-

de mücadele eden 16 takım 
ile en üst profesyonel ligde 
bulunan kulüpler arasından 
kriterleri sağlayan ve lige ka-
tılım başvurusunda bulunan 8 
takımın katılımıyla, 2021-2022 
sezonundan itibaren kadın fut-
bolunun gelişimine katkı sağla-
mak amacıyla Kadınlar Süper 
Ligi kurulmuştur.” denildi.

Kadınlar Süper Ligi’nde 
maçlar 12’şer takımdan olu-

şacak 2 grupta 
çift devreli lig 
usulüne göre 
oynanacak.

Sezon so-
nunda grupla-
rında ilk 4 sırayı 
alan takımlar 
play-off, son 
4 sırayı alan 
takımlar ise 
play-out mü-
sabakalarında 
karşılaşacak.

Türkiye 
Futbol Fe-
derasyonu 
(TFF), 2021-
2022 sezonu 
Kadın Futbol 
Ligleri Genel 
Esaslarını 
duyurdu.

Kadınlar Ligleri için karar verildi

Süper Ligde ilk yarının tamamlanma-
sına sadece  yedi hafta kaldı. Temsil-
cimiz Giresunspor, milli aradan sonra 
sırasıyla Yeni Malatyaspor, Beşiktaş 

(d), Vavacars Fatih Karagümrük, 
Adana Demirspor (d), Altay,  Me-

dipol Başakşehir (d) ve Atakaş 
Hatayspor takımlarıyla karşı-

laşacak. Şuanda 10 puana 
sahip olan temsilcimiz ikinci 

yarıya 20’li puanlarda 
başlamayı hedeflerken 
Teknik Direktör Hakan 

Keleş, özellikle iç 
sahada oynanacak 
olan karşılaşmalar-

da fire vermemek 
istiyor.

Fire vermek 
istemiyor


