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“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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                            GÜNEŞ BATMADI
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GİRESUN BELEDİYE 
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DEPREME NASIL 
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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
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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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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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YOLUNDA BAZI 
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DİKKAT!!!
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Palyatif Bakım

ATATÜRKÜN SÖZÜNÜ 
SÖYLEMİŞ 

KAYMAKAMLIKTAN 
AZLEDİLMİŞ
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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 İtiraf... 

AK Parti’den asgari ücret 
ve emekli maaşlarının yaşa-
nabilecek seviyede olmadı-
ğının itirafı!..

İtiraf AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Vedat 
Demiröz’den geliyor… Diyor 
ki: 

‼ “Asgari ücret geçinebi-
lecek bir noktada yayınla-

nacak, ona getirilecek. En 
azından insani bir şekilde 
yaşama seviyesine getirece-
ğiz. Emeklilerle ilgili çalışma 
var, onların da emeklilik 
ücretleri yine yaşanabilecek 
noktaya gelecek.”

İktidarın bu gerçeği gör-
mesi ve itirafı takdir edilecek 
bir tavır…

⁉ Ancak, böyle bir itiraf-
tan sonra şimdi sorulmaz 
mı:

Bugüne kadar geçinebile-
cek seviyenin altında ezilen 
asgari ücretliler ile yaşana-
bilecek noktada olmayan 
maaşa mahkûm edilen 
emeklilerin mağduriyetinin 
hesabını kimler ödeyecek?

Giresun Sivil Toplum 
Kuruluşları Fede-
rasyonu tarafından 

düzenlenen Giresun Tanıtım 
Günleri etkinliğinin 14’üncüsü, 18 
– 21 Kasım 2021 tarihlerinde Ye-
nikapı Etkinlik Alanında gerçek-
leştirilecek. Pandemi nedeniyle 1 
yıl ara verilen etkinliğe katılımın 
bu yıl yoğun olması bekleniyor. 
Dün Giresun Kalesi’nde bir basın 
toplantısı düzenleyen Başkan 

Muhterem Memiş tüm Giresun-
luları göreve çağırdı.Giresun 
Basını ile buluşan Memiş,birlik 
ve beraberlik mesajları verdi.
Memiş”Giresun’un kenetlemesi 
için herkesin desteğini bekliyo-
ruz”dedi

Giresun Federasyonu tara-
fından düzenlenen 14. Giresun 
Günleri hazırlıkları son aşamaya 
geldi. Programla ilgili basın men-
suplarını bilgilendiren Giresun 

Federasyonu Genel Başkanı 
Muhterem Memiş, hemşehrileri-
nin büyük bir heyecanla bekle-
diği Giresun Günleri’nin önceki 
yıllara göre daha yoğun bir 
katılıma sahne olmasını bek-
lediklerini ifade etti. Kültürel ve 
siyasi anlamda da bereketli bir 
etkinliğe ev sahipliği yapacakla-
rını belirten Memiş, her yıl birçok 
yeniliğe imza atarak program 
içeriğini geliştirdiklerini söyledi.

Başkan Memiş ve kurmayları, Giresun Basını ile buluştu ve tüm Giresunluları etkinliğe davet etti...

14. GiRESUN GUNLERi HEYECANI BUYUYOR

n 3’TE

Komite Kurucularından Ha-
kan Cenger ile gazetecile-

rin sorularını yanıtlayan Demir, 
“2 belde belediyemiz kapatıldı. 
Yöre adeta kaderine terk 
edildi. Yeni bir başlangıç zaten 
gerekiyordu. Güçlü bir ekiple 
bu işi başaracağız” dedi. 

Uzun süre MHP’de siyaset 
yaptığını da anlatan Tuba De-
mir “Bir önceki MHP İl Yönetim  
Kurulunda görev aldım. Fakat 
Batlama’nın ilçe olması konu-
su, partiler üstü bir konu. Tüm 

parti, oda, dernek ve halka 
karşı eşit mesafedeyiz” dedi.

Cenger ise yörenin tek 
yumruk olduğunu ifade ederek 
“Bu kadar ilgi ve alaka açık-
ça beklemiyorduk.” şeklinde 
konuştu.

2 MUHTARDAN 
TAM DESTEK

Öte Yandan aslen Batlama 
Lapa Köyü’nden olan Çınarlar 
Muhtarı Abdullah Akar ile as-
len Osmaniye Köyü’nden olan 

Seldeğirmeni Muhtarı Yavuz 
Genç de Batlama’ya ilçe kurul-
ması için göreve hazır olduk-
larını açıkladı ve tüm yetkilileri 
göreve çağırdılar.

Demir’den Batlama’ya ilçe çağrısı
Batlama’nın başarılı işhanımlarından Tuba Demir, Batlama Vadisi’nde ilçe kurulma-
sı için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade ederek “ Artık bu işin dönüşü yok” dedi

KOVANLIK’TA ‘ELMA 
PEKMEZi FESTiVALi’

Kovanlık belediyesi Dokap 
desteği ile 22 Ekim Cuma 

günü elma festivali yaptı. 
Kovanlık belediyesi beldede 

sosyal hayatın canlanmasına 
yönelik çalışmalara imza atmaya 
devam ediyor.      n SAYFA 4’TE

Kendisinin Ak Parti il 
delegesi olduğunu 

ifade eden Zunluoğlu “ Ben 
refah partisi ilçe başkanlığı 
da yaptım.Kendi partimin 
Belediye Başkanı bile 2015 
yılındaki belediye Meclis 
kararını uygulamıyor .Benim 
CHPli belediye meclisine 
kaldırttığım kararı uygulamı-
yorlar .Bu ülkede gazeteciler 
dışında sesimi duyuracak 

yer bulamıyorum .Umarım 
siz gazeteciler olsun sesimi 
kısmazsınız.Doğru olanı 9 
köyden kovuyorlar. Sayın 

Kenan Tatlı’ya 3 defa telefon 
ettirdim.Tatlı’yı bile dinleme-
diler” dedi

Zunluoğlu “AK Parti İl 
Başakanım sayın Tatlı, sü-
rekli telefon ediyor randevu 
alamıyor. Bir İl Başkanı ran-
devu istiyorsa, 5 dakika beni 
dinleseler ne kaybederler. İl 
Başkanımın randevu ricası 
bile sonuç vermiyorsa, ben 
ne yapacağım” diye sordu.

‘Mağdur ediliyorum’
45 yıllık müteahhit Şerif Zunluoğlu, arsasının üzerindeki trafoyu kaldırmak için 

1991’den beri mücadele ettiğini ancak Giresun‘da Vali ile görüştürülmediğini iddia etti

Alucra 2022’de 
Doğalgaza 
Kavuşacak

Aksa Ordu-Giresun Doğalgaz Dağıtım A.Ş 
nin yetkilileri doğalgaz için ilk hamleyi ya-

parak Alucra Belediyesi’ni ziyarette bulundu.
n 3’TE

Çıtlak’tan Organ 
Bağışı Çağrısı

n 3’TE

Kale’ye 
Hizmetler 
Bitmiyor

Giresun Belediye 
Başkanı Aytekin 

Şenlikoğlu’nun talimatıy-
la özel önem verilen ve 
yoğun bir güzelleştirme 
programı uygulanarak 
yerli yabancı ziyaretçile-
rin beğenisini kazanan 
kalede çalışmalar dur 
durak bilmiyor. n 2’DE



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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KALE’YE HiZMETLER BiTMiYOR
Aydınlatma sistemi, 

güvenlik kameraları, ot 
biçme ve çalılık alan-

ları temizleme, Giresun yazılı 
totem tabela yerleştirme, kor-
kuluk çalışması, yürüyüş yolu 
yapımı, bordür taşları boyama, 
yön tabelaları takılması, resta-
urant ve seyir terası açılması 
gibi hizmetler yapılan kalede 
şimdi de güvenlik amaçlı yeni 
bir çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda; Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü tarafından 
kale girişindeki kafe ile seyir 
terası arasında kalan ve tehli-
ke arz eden yürüyüş yolunda 

yaşanabilecek kazaları önle-
mek amacıyla ahşap korkuluk 
çalışması yapıldı. Güvenlik 
amaçlı yapılan korkuluklar 
kalenin silüetine uygun olarak 
yerleştirildi.

Düşme tehlikesine karşı 
alınan bu çalışma aynı zaman-
da görsel olarak kaleye ayrı 
bir güzellik ve konfor katarken, 
ziyaretçilerin de beğenisini 
kazandı.

Giresun’un seyir terası ko-
numunda olan ve ziyaretçilere 
eşsiz bir Giresun manzarası 
sunan kaleye göz bebekleri 
gibi baktıklarını vurgulayan 

Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu: “Kale bizim tarihi 
değerimiz. Bu değeri hak ettiği 
görünüme kavuşturduğumuza 
inanıyoruz. Kalemizin güven-

liğini de kontrolümüz altında 
tutuyoruz. Hemşehrilerimiz 
ve misafirlerimiz artık kalede 
daha huzurlu ve mutlu dakika-
lar geçiriyor” dedi.

Fındıkta verim ve kaliteyi 
arttırmak amacıyla uygula-

nan çalışmalar kapsamında bu 
yıl “Bin dönüme 40 bin fidan” 
sloganı ile düzenlenen ve bahçe 
yenilemesi yapacak üreticiler 
için uygulamalı eğitimler 8-9 
Kasım tarihlerinde 4 merkezde 
gerçekleştirilecek.

Trabzon Ticaret Borsası 
(TTB) tarafından, Karadeniz 
Fındık ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği’nin de (KFMİB) katkılarıy-
la 4 yıldan beri uygulanan proje 
kapsamında bu yıl üreticilere 
dağıtılacak 40 bin fidan için 
talepler alındı.

TTB’den konu ile ilgili yapılan 
açıklamada taleplerde önceliğin 
tek gövde sistemi ile dikim yapa-
cak üreticilere verildiği bildirildi.

Açıklamada, yeni alanlarda 
tek gövde sistemi dikimi ve 
mevcut bahçelerdeki budamala-
rın nasıl yapılacağı konusunda 
Keşap Fındık Üreticileri Birliği 
Başkanı Mustafa Şahin tarafın-
dan 8 Kasım’da Araklı ve Yomra 
da, 9 Kasım da ise Ortahisar ve 
Beşikdüzü ilçelerinde uygulama-
lı bilgilerin verileceği kaydedildi.

Talepte bulunan ve uygu-
lamalara katılan üreticilere de 
fidanların muhtemel 18 Ka-
sım’dan itibaren ücretsiz olarak 

dağıtılacağı belirtilen açıklama-
da, fidanların büyük kısmının 
verimi yüksek olan ve geç 
açtığı için soğuklardan etki-
lenmeyen Yomra Sivrisi olarak 
adlandırılan çeşitten olduğu da 
kaydedildi.

Trabzon Ticaret Borsası tara-
fından 2003 yılında fındıkta 
verim ve kaliteyi arttırmak 
amacıyla başlatılan çalış-
malarda 2013’den itibaren 
genelde tek gövde sistemi ile 
63 örnek bahçe kurulmuştu. 
2017’den itibaren bahçelerini 
yenileyecek üreticilere de 
fidan dağıtımına başlanmıştı.

TTB Yönetim Kurulu 
Başkanı Eyyüp Ergan; 
fındık alanlarının yenilenerek 
ürünün verim ve kalitesinin 
arttırılması için gerekenlerin 
devlet politikası haline geti-
rilerek, çalışmaların destek-
lenmesi gerektiğini bir kez 
daha hatırlatarak; “Halen 740 
bin hektarlık bir alanda son 
yılların ortalaması ile 650-
700 bin ton fındık üretiyoruz. 
Oysa bu en az 2 katı olmalı. 
Olduğu zaman da tamamını 
ihraç ederek, 4-5 milyar dolar 
döviz kazanabiliriz. Bunun 
için çok çalışıp, daha çok 
üretmeliyiz” dedi.

Giresun Belediyesi Ve-
teriner İşleri Müdürlü-

ğü tarafından organize edi-
len “Yerel Hayvan Koruma 
Gönüllüsü” eğitim semineri 
yapıldı ve hayvanseverler 
“Yerel Hayvan Koruma Gö-
nüllüsü” sertifikası almaya 
hak kazandı.

5199 sayılı Hayvanları 
Koruma Kanunu kapsamın-
da düzenlenen eğitim semi-
nerinde Doğa Koruma Milli 
Parklar Şube Müdürlüğü ve 
Veteriner Hekimler Odasın-
dan katılımcılar yer aldı.

Eğitim seminerinde, ka-
tılımcılara 5199 sayılı Hay-
vanları Koruma Kanunu 
ve Uygulama Yönetmeliği, 
Ev ve Süs Hayvanlarının 
Korunmasına Dair Avrupa 
Sözleşmesi, sokak hay-
vanlarının sağlık, bakım ve 
beslenme, hasta hayvanla-
rın tanınması ve ilk yardım 
gibi konu başlıklarında 
eğitim verildi.

2 gün süren seminerde 
Veteriner İşleri Müdürü 
Mustafa Akçay ve Veteriner 
hekimler tarafından katı-

lımcılara eğitim verilirken, 
katılımcıların sertifikala-
rı ise Belediye Başkan 
Yardımcısı Osman Öden 
tarafından taktim edildi. 
Sertifika organizasyonuna 
Doğa Koruma Milli Parklar 
Şube Müdürü Ali Hıdır da 
katıldı. 

YEREL HAYVAN 
KORUMA 
GÖNÜLLÜSÜ 

Yerel hayvan koruma 
gönüllüleri; bölge ve mahal-
lerindeki, öncelikle köpekler 
ve kediler olmak üzere, sa-
hipsiz hayvanların bakımla-
rı, aşılarının yapılması, aşılı 
hayvanların markalanması 
ve kayıtlarının tutulmasının 
sağlanması, kısırlaştırıl-
ması, saldırgan olanların 
eğitilmesi ve sahiplendi-
rilmelerinin yapılması için 
yerel yönetimler tarafından 
kurulan hayvan bakımev-
lerine gönderilmesi gibi ya-
pılan tüm faaliyetleri yerel 
yönetimler ile eşgüdümlü 
olarak yaparlar.

‘Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü’
Eğitim Semineri Yapıldı

TBMM Başkanlık Divanı 
Üyesi Giresun Milletvekili 

Necati Tığlı “Tarım ve Orman 
Bakanı tarafından 2023 bütçesin-
den yapılacak gübre destekleri 
yüzde 100 artırılacak sözüyle 
sanki şimdi artırılacak, artırılmış 
gibi bir algı yaratılmaya çalışılı-
yor. Hal bu ki, üreticimizin ekimini 
dikimini yaptığı, hasat ettiği, hatta 
sattığı ürün için 2021 tarımsal 
destekleri bile açıklanmadı. 2021 
yılında hangi ürüne ne kadar 
destek sağlanacağına ilişkin 
karar bugüne kadar Resmî Gaze-
te yayınlanmadı. Herhalde sayın 
Bakan en iyi savunma hücumdur 
diye düşünüyor olacak ki çıkıp, 
2023 bütçesinden ödenecek des-
teği yüzde 100 artırma müjdesi 
veriyor” dedi.

FINDIK ÜRETİCİSİNİN 
GÜBRE DESTEĞİ 1 KU-
RUŞ ARTMAYACAK

Sen önce bu yıl ürününü topla-
yan satan bir sonraki yıl için ha-

zırlık yapan üreticiye destek ver. 
Gübre şimdi lazım iki yıl sonrası-
na hâlâ o koltuktaysan bakarsın, 
şimdi sallayıp durma diyerek Ta-
rım Bakanını eleştiren Tığlı, “girdi 
maliyetleri iki üç katına çıkmış, 
yaşanan gıda enflasyonu ortada, 
gübrenin fiyatı yüzde 200 artmış, 
Ama Tarım Bakanı çıkmış iki yıl 
sonra yapılacak gübre desteğini 
3 yıl önceki desteğin iki katına 
çıkaracağım diyor. Ne yani siz 
çiftçiye iki yıl fındık üretme, ya da 
iki yıl destek yok gübre kullanma 
mı diyorsun? Pekâlâ fındık üre-
ticisinin henüz Resmî Gazetede 
yayınlanmayan 2021 yılı gübre 
desteğini bir kuruş dahi artırma-
dığını da söylesene. Ayıp bari bu 
açıklamayı yapma” çıkışını yaptı.

ERKEN EDİLEN TEŞEK-
KÜRLER BEYHUDEDİR

Sayın Cumhurbaşkanına, 
Tarım ve Orman Bakanına bunun 
için şimdiden teşekkür açıkla-
malarını kaleme alan kesimlere 

de seslenen CHP’li Tığlı, “sakın 
buna tenezzül etmeyin. Çünkü 
yarın öbür gün üreticiye sahip 
çıkılmıyor dediğinizde sami-
mi olamazsınız. Aynı Bakan, 
geçtiğimiz ay toplumda kayırılan 
bir kesim varsa çiftçidir diyerek 
üreticinin perişan halini yine bu 
şekilde perdelemeye çalışmıştı, 
bu tiyatronun figüranı olmayı 
reddedin” uyarısı yaptı.

2021 TARIM DESTEKLE-
Rİ YALNIZCA YÜZDE 12 
ARTACAK

2021 yılı için yalnızca buğday, 
arpa, çavdar, yulaf, tritikale de 
gübre desteğinin dekar başına 
yüzde 25 artacağına işaret eden 
CHP Giresun Milletvekili Necati 
Tığlı, “Fındık, çeltik, kütlü pamuk, 
nohut, kuru fasulye, mercimek, 
patates, yağlık ayçiçeği, soya, 
dane mısır, kuru soğan, kano-
la, aspir, yaş çay, yem bitkileri, 
zeytin ve diğer ürünlerde 2021 
ürünü gübre desteğinde bir artış 

olmayacak. Bu ürünlerde 2022 
için 2023 bütçesinden yapılacak 
destek dekar başına 8 liradan 
16 liraya çıkarılacak onu anlatı-
yor. Yani “dağ fare doğuracak” 
dedi. Tarım ve Orman Bakanının 
2021 yılında 2022 bütçesinden 
yapılacak tarım desteklerinde 
enflasyonun oldukça altında 
yalnızca yüzde 12 civarında 
bir artış yapılacağını ise satır 
aralarına gizliyor. Lafa baksan 
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gıda fiyatlarının bu derece artışı 
karşısında dünyada fiyatı düşen 
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madığı 2021 gübre desteğinde 
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gördüğünü çok iyi biliyor. Böyle 
alay eder gibi sözlerle gerçekleri 
gizleyemezsiniz” ifadelerine yer 
verdi.

Tarım Bakanı üreticiyle alay ediyor
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Giresun Milletvekili Necati Tığlı; Tarım ve Orman Bakanı çiftçiyle alay etmeye devam ediyor

Bin dönüme 40 bin fidan eğitimi...
Trabzon’da dikim yapacak üreticiler için 8-9 Kasım’da saha eğitimleri düzenlendi
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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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aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)
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Her ağaçtan kaşık olmaz… 
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Her ağaçtan mezar tahtası bile olmaz!
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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 
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eleman aranır.

Lakin ne hazindir ki, siyasî partilerin il-ilçe başkanları seçilirken 
hiçbir kriter aranmaz!..
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adamı olmak!.. 
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Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

gelen sistem bu… 
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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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S.NO VKN/T.C. NO ADI ve SOYADI ADRESİ İLÇESİ İLİ DÖNEMİ TAKİP / İHB. N0 NEV'İ MİKTAR
1 1110815116 ASLIHAN AYDIN YERLEŞİM YERİ 

ADRESİ YOK (KPS )
MERKEZ GİRESUN 2020 2021021666IFh-

56
Y.ÖĞR.K.B. 21.952,23

2 1210667461 ŞENOL AYHAN ESSEN 
(YABANCI UYRUKLU)

- ALMANYA 2012 2018102266IFh-
75

TAPU HARCI-
VZCZ.

5.093,62

3 1600674830 BÇA YAPI İNŞAAT 
MAKİNA TURİZM 
MEDİKAL TAAH.
SAN.VE TİC.LTD.
Ş T ( 1 7 4 0 2 1 5 1 5 7 -
DOĞUKAN 
BİLİCİ-KAN.TEM.)

YERLEŞİM YERİ 
ADRESİ YOK (KPS )

MERKEZ GİRESUN 2 0 1 6 -
2017-2018

2020022666IFh-
5-6

G.STP.-KUR.V.-
D A M . V . -
KDV-7143 KU-
RUMMA.-7143 
KDVb3MA.

70.648,82

4 4450089007 MİRAÇ BURAK 
GÜRKAN

YERLEŞİM YERİ 
ADRESİ YOK (KPS )

MERKEZ GİRESUN 2020 2021021666IFk-
117

Y.ÖĞR.K.B. 4.519,56

5 4560712586 MEHMETCAN 
HALLAÇ

YERLEŞİM YERİ 
ADRESİ YOK (KPS )

MERKEZ GİRESUN 2019 2019121666IFk-
289

KAR.İL.H.-YAR.
GİD.

11.750,33

6 6200459477 HİLAL MEZLİN DERELİ MAH. ŞHT. 
ADNAN TÜRKER 
CAD. NO: 8/1 (BİNA 
YIKILMIŞ)

DERELİ GİRESUN 2020 2021021666IFm-
97

Y.ÖĞR.K.B. 4.797,92

7 6470456194 AŞKIN ORTA KUŞLUHAN MAH. 
O R D U L U O Ğ L U 
SK. NO: 22/1 (BİNA 
YIKILMIŞ)

DERELİ GİRESUN 2020 2021021666IFm-
165

Y.ÖĞR.K.B. 10.883,00

8 7130389168 MEHMET ALİ 
ÖZTÜRK

ÇITLAKKALE MAH. 
YASEMİN SK. NO: 24 
(ADRES YETERSİZ)

MERKEZ GİRESUN 2020 2021021666IFn-
156

Y.ÖĞR.K.B. 3.877,97

9 7340957140 SÜMEYRA PURTUL ÇARŞI MH. GAZİ 
PAŞA CAD. NO: 188 
(MERNİS ADRESİ 
ARSADIR)

TİREBOLU GİRESUN 2016 2017051066IFn-
19

Y.ÖĞR.K.B. 6.499,82

10 8020112948 KEREM ŞEN MÜHLSTR.15 90513 
BAVYERA ZİRNDORF 
(YABANCI UYRUKLU)

- ALMANYA 2017 2018092466IFo-
1

M A H K E M E 
V.İPC.

21.200,00

11 9280613280 VELAT YAKAR YERLEŞİM YERİ 
ADRESİ YOK (KPS )

MERKEZ GİRESUN 2020 2021022366IFp-
553

TRAFİK. CEZ. 4.012,00

12 9300075555 ALEMDAR YALÇIN YERLEŞİM YERİ 
ADRESİ YOK (KPS )

MERKEZ GİRESUN 2018 2018110266IFp-
2086

TRAFİK. CEZ. 4.036,00

13 5690343347 OSMAN CAN KOÇ ŞİFA MAH. ALP SK. 
NO: 2/4 (ADRESTE 
OTURDUĞU TESPİT 
EDİLEMEMİŞTİR.)

TUZLA İSTANBUL 2020 2021021666IFl-
366

Y.ÖĞR.K.B. 10.883,00

14 9360633620 YANIKOĞLU GIDA 
İNŞAAT SANAYİ VE 
TİC.A.Ş.(9360158964-
OSMAN 
YANIKOĞLU-YÖN.
KUR.BŞK.)

KARADERE MAH. 
ESPIYE AÇIK CEZA 
INFAZ KURUMU 
BLOK NO: 3/3 İÇ 
KAPI NO: 3 (BİLİNEN 
BAŞKA ADRESİ YOK)

ESPİYE GİRESUN 2 0 1 5 -
2 0 1 7 -
2018-2019

2020022666IFp-
10

G.STP.-KUR.V.-
D A M . V. . - Ö Z .
US.C. -VZCZ.-
M T V - K Y .
TA Ş . K . İ P C . -
TPC.

34.060,31

15 9360633620 YANIKOĞLU GIDA 
İNŞAAT SANAYİ VE 
TİC.A.Ş.(9360158964-
OSMAN 
YANIKOĞLU-YÖN.
KUR.BŞK.)

KARADERE MAH. 
ESPIYE AÇIK CEZA 
INFAZ KURUMU 
BLOK NO: 3/3 İÇ 
KAPI NO: 3 (BİLİNEN 
BAŞKA ADRESİ YOK)

ESPİYE GİRESUN 2 0 1 6 -
2017-2018

2020022666IFp-
9

G.STP.-KUR.V.-
D A M . V . -
USULS.C.-ÖZ.
US.C.-VZCZ-6736 
KUR.MA.-MTV

339.050,21

  

GİRESUN DEFTERDARLIĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükelleflerin Vergi Dairesince tebliğ edilemeyen borçluların yerleşim yeri adresinin ( KPS kaydı ) bulunmaması , gittikleri yerlerin 
adreslerini bildirmediklerinden veya başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkan bulunmaması nedeniyle kendilerine tebliğ edilememiştir. 213 Sayılı 
V.U.K.’nun 103 ve 106. maddelerine  göre ilan yazısının Vergi Dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci  (15) gün ilan tarihi olarak kabul 
edilecektir. İlgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekalen müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup, telgrafla açık adreslerini 
bildirmeleri halinde kendilerine süre ile tebligat yapılacağı, bir ayın sonuna kadar müraacatta bulunmayanlarla adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilan yayın 
tarihinden bir ay sonra tebliğ yapılmış  sayılacağı ilan olunur.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01482361)

6 KASİM BASIN İLANGiresunlu Esnaflardan 
tanıtım günlerine yoğun 
ilgi…

Giresun Günlerinde sahnede 
sadece Giresunlu sanatçıların 
yer alması kararı aldıklarını belir-
ten federasyon başkanı Muhte-

rem Memiş, Giresunlu esnaflara 
da öncelik tanıdıklarını ifade etti. 
Giresunlu esnafların geçmiş yıl-
lara göre etkinliğe daha fazla ilgi 
gösterdiğini de belirten Başkan 
Memiş, bu durumun kendilerini 
sevindirdiğini vurguladı.

14. Giresun Günleri’nin 
ana teması “Müzik”

18 – 21 Kasım tarihlerinde 
Yenikapı Etkinlik Alanında 
gerçekleşecek olan Giresun 
Günleri’nin teması müzik ola-
rak belirlendi. Feshane sonrası 
Yenikapı’da yapılan tüm Gire-
sun Tanıtım Günlerinde bir ana 
tema belirlenmiş ve bu temaya 
uygun içerikler oluşturulmuştu. 
2016 yılında gerçekleşen 10. 
Giresun Günlerinin ana teması 
Giresun tarihi ve milli mücade-
lede rolü olarak belirlenmişti. 
11. Giresun Günleri edebiyat 
temasıyla yapılırken Giresunlu 
yazarlar bir araya getirilmiş ve 

bir de sahaf çarşısı kurulmuştu. 
12. Giresun Günleri Giresun 
mutfağı ana temasıyla yapılır-
ken, 13. Giresun Günleri ise 
Giresun Kalite Tanıtım Günleri 
sloganı ve fındık ana temasıyla 
yapılmıştı. 14. Giresun Günle-
rinde ana tema olan müzik ile 
ilgili de bir dizi içerik planlan-
dı. Bu kapsamda oluşturulan 
ve kemençe, davul, zurna ile 
bağlama figürlerinin yer aldığı 
tema logosu, afişlere ve daveti-
yelere yerleştirildi. Pandemi sü-
resince uygulanan kısıtlamalar 
nedeniyle Giresun Müziğine de 
hasret kalan hemşehrilerimiz 
bu yıl canlı müziğe doyacak. 
Ayrıca ilimizin müzik kültürüne 

dair birçok söyleşi ve etkinlikler 
de sahnede hemşehrilerimizle 
buluşacak. 

İBB, Valilik ve beledi-
yeler destek veriyor…

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi ev sahipliğinde ve Giresun 
Valiliği himayelerinde Giresun 
Sivil Toplum Kuruluşları Fede-
rasyonu tarafından düzenlenen 
14. Giresun Tanıtım Günleri’n-
de her yıl olduğu gibi Kültür 
çadırı, yöresel ürünler çadırı, 
yeme içme alanları, sahne 
ve sosyal alanlar yer alıyor. 
Giresun Belediyesi’nin yanı 
sıra İstanbul ilçe belediyelerin-
den Beykoz, Beyoğlu, Bağcılar, 

Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, 
Zeytinburnu, Başakşehir, Ata-
şehir, Ümraniye, Sultanbeyli, 
Esenler, Sarıyer, Adalar, Tuzla 
ve Üsküdar Belediyeleri de 
etkinliğe destek veriyor. 

Protokol Töreni 
Cuma Günü

Öte yandan 14. Giresun Gün-
leri’nde yoğun sahne programları 
da Giresunluları bekliyor. Etkinli-
ğin ilk günü olan 18 Kasım Per-
şembe günü başlayan etkinlikler 
21 Kasım Pazar gecesine kadar 
sürecek. Açılış ve protokol töreni 
ise Feshane geleneğinde olduğu 
gibi 19 Kasım Cuma günü saat 
17:00’de yapılacak.

Başkan Memiş ve kurmayları, Giresun Basını ile buluştu ve tüm Giresunluları etkinliğe davet etti...

14. GiRESUN GUNLERi HEYECANI BUYUYOR

Alucra 2022’de 
Doğalgaza 
Kavuşacak

Aksa Ordu-Giresun Doğalgaz 
Dağıtım A.Ş nin Bölge Müdürü 

Doğan Gürler ve Giresun İl Müdürü 
Hakkı Kahya Alucra Belediyesi’ni 
ziyaret ederek, Belediye Başkanı Suat 
Aybar ve belediye encümenleri ile do-
ğalgazın ilçemize getirilmesi için resmi 
çalışmaları başlattı.

“Belediye Başkanlık makamında 
yapılan toplantıda; CNC tesisinin 
konumu, altyapısının güzergahı ve 
projenin hızlandırılması görüşüldü.

2022 yılı içerisinde de 25x25 m 
bbatında depolama sistemiyle ya-
pılacak olan altyapı çalışmaları ve 
fizibilitesi mayıs ayına kadar projeleri 
tamamlanıp konutlara erişimi için alt 
yapı çalışmaları başlatılacak.

Toplantıda”Her şey yolunda gider-
se; Ocak 2023’te inşaAllah memleketi-
miz doğalgaza kavuşacaktır” denildi.

Kadir Bekiroğlu

Devlet Hastanesi,organ bağışı 
konusunda çalışmalarını sür-

dürüyor.3-9 Kasım Organ Bağışı 
Haftası etkinlik kapsamında, hastane 
bünyesinde  organ bağışı konusun-
da vatandaşları bilgilendirme amaçlı 
stand açıldı. Hastane organ doku nakil 
koordinatörü Emine Akbulut Organ 
bağışı konusunda vatandaşlarımıza 
bilgilendirme broşürü vererek organ 
bağışında bulunmak isteyenlerin 
kaydını yaparak “gönüllü bağış kartı” 
teslim etti.

Başhekim  Prof. Dr. Atilla Çıtlak, 
Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr Ayşe-
gül Torun Göktaş ve Uzm. Dr. Erhan 
Teker standımızı ziyaret ettiler.

Çıtlak’tan Organ 
Bağışı Çağrısı

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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KALE’YE HiZMETLER BiTMiYOR
Aydınlatma sistemi, 

güvenlik kameraları, ot 
biçme ve çalılık alan-

ları temizleme, Giresun yazılı 
totem tabela yerleştirme, kor-
kuluk çalışması, yürüyüş yolu 
yapımı, bordür taşları boyama, 
yön tabelaları takılması, resta-
urant ve seyir terası açılması 
gibi hizmetler yapılan kalede 
şimdi de güvenlik amaçlı yeni 
bir çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda; Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü tarafından 
kale girişindeki kafe ile seyir 
terası arasında kalan ve tehli-
ke arz eden yürüyüş yolunda 

yaşanabilecek kazaları önle-
mek amacıyla ahşap korkuluk 
çalışması yapıldı. Güvenlik 
amaçlı yapılan korkuluklar 
kalenin silüetine uygun olarak 
yerleştirildi.

Düşme tehlikesine karşı 
alınan bu çalışma aynı zaman-
da görsel olarak kaleye ayrı 
bir güzellik ve konfor katarken, 
ziyaretçilerin de beğenisini 
kazandı.

Giresun’un seyir terası ko-
numunda olan ve ziyaretçilere 
eşsiz bir Giresun manzarası 
sunan kaleye göz bebekleri 
gibi baktıklarını vurgulayan 

Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu: “Kale bizim tarihi 
değerimiz. Bu değeri hak ettiği 
görünüme kavuşturduğumuza 
inanıyoruz. Kalemizin güven-

liğini de kontrolümüz altında 
tutuyoruz. Hemşehrilerimiz 
ve misafirlerimiz artık kalede 
daha huzurlu ve mutlu dakika-
lar geçiriyor” dedi.

Fındıkta verim ve kaliteyi 
arttırmak amacıyla uygula-

nan çalışmalar kapsamında bu 
yıl “Bin dönüme 40 bin fidan” 
sloganı ile düzenlenen ve bahçe 
yenilemesi yapacak üreticiler 
için uygulamalı eğitimler 8-9 
Kasım tarihlerinde 4 merkezde 
gerçekleştirilecek.

Trabzon Ticaret Borsası 
(TTB) tarafından, Karadeniz 
Fındık ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği’nin de (KFMİB) katkılarıy-
la 4 yıldan beri uygulanan proje 
kapsamında bu yıl üreticilere 
dağıtılacak 40 bin fidan için 
talepler alındı.

TTB’den konu ile ilgili yapılan 
açıklamada taleplerde önceliğin 
tek gövde sistemi ile dikim yapa-
cak üreticilere verildiği bildirildi.

Açıklamada, yeni alanlarda 
tek gövde sistemi dikimi ve 
mevcut bahçelerdeki budamala-
rın nasıl yapılacağı konusunda 
Keşap Fındık Üreticileri Birliği 
Başkanı Mustafa Şahin tarafın-
dan 8 Kasım’da Araklı ve Yomra 
da, 9 Kasım da ise Ortahisar ve 
Beşikdüzü ilçelerinde uygulama-
lı bilgilerin verileceği kaydedildi.

Talepte bulunan ve uygu-
lamalara katılan üreticilere de 
fidanların muhtemel 18 Ka-
sım’dan itibaren ücretsiz olarak 

dağıtılacağı belirtilen açıklama-
da, fidanların büyük kısmının 
verimi yüksek olan ve geç 
açtığı için soğuklardan etki-
lenmeyen Yomra Sivrisi olarak 
adlandırılan çeşitten olduğu da 
kaydedildi.

Trabzon Ticaret Borsası tara-
fından 2003 yılında fındıkta 
verim ve kaliteyi arttırmak 
amacıyla başlatılan çalış-
malarda 2013’den itibaren 
genelde tek gövde sistemi ile 
63 örnek bahçe kurulmuştu. 
2017’den itibaren bahçelerini 
yenileyecek üreticilere de 
fidan dağıtımına başlanmıştı.

TTB Yönetim Kurulu 
Başkanı Eyyüp Ergan; 
fındık alanlarının yenilenerek 
ürünün verim ve kalitesinin 
arttırılması için gerekenlerin 
devlet politikası haline geti-
rilerek, çalışmaların destek-
lenmesi gerektiğini bir kez 
daha hatırlatarak; “Halen 740 
bin hektarlık bir alanda son 
yılların ortalaması ile 650-
700 bin ton fındık üretiyoruz. 
Oysa bu en az 2 katı olmalı. 
Olduğu zaman da tamamını 
ihraç ederek, 4-5 milyar dolar 
döviz kazanabiliriz. Bunun 
için çok çalışıp, daha çok 
üretmeliyiz” dedi.

Giresun Belediyesi Ve-
teriner İşleri Müdürlü-

ğü tarafından organize edi-
len “Yerel Hayvan Koruma 
Gönüllüsü” eğitim semineri 
yapıldı ve hayvanseverler 
“Yerel Hayvan Koruma Gö-
nüllüsü” sertifikası almaya 
hak kazandı.

5199 sayılı Hayvanları 
Koruma Kanunu kapsamın-
da düzenlenen eğitim semi-
nerinde Doğa Koruma Milli 
Parklar Şube Müdürlüğü ve 
Veteriner Hekimler Odasın-
dan katılımcılar yer aldı.

Eğitim seminerinde, ka-
tılımcılara 5199 sayılı Hay-
vanları Koruma Kanunu 
ve Uygulama Yönetmeliği, 
Ev ve Süs Hayvanlarının 
Korunmasına Dair Avrupa 
Sözleşmesi, sokak hay-
vanlarının sağlık, bakım ve 
beslenme, hasta hayvanla-
rın tanınması ve ilk yardım 
gibi konu başlıklarında 
eğitim verildi.

2 gün süren seminerde 
Veteriner İşleri Müdürü 
Mustafa Akçay ve Veteriner 
hekimler tarafından katı-

lımcılara eğitim verilirken, 
katılımcıların sertifikala-
rı ise Belediye Başkan 
Yardımcısı Osman Öden 
tarafından taktim edildi. 
Sertifika organizasyonuna 
Doğa Koruma Milli Parklar 
Şube Müdürü Ali Hıdır da 
katıldı. 

YEREL HAYVAN 
KORUMA 
GÖNÜLLÜSÜ 

Yerel hayvan koruma 
gönüllüleri; bölge ve mahal-
lerindeki, öncelikle köpekler 
ve kediler olmak üzere, sa-
hipsiz hayvanların bakımla-
rı, aşılarının yapılması, aşılı 
hayvanların markalanması 
ve kayıtlarının tutulmasının 
sağlanması, kısırlaştırıl-
ması, saldırgan olanların 
eğitilmesi ve sahiplendi-
rilmelerinin yapılması için 
yerel yönetimler tarafından 
kurulan hayvan bakımev-
lerine gönderilmesi gibi ya-
pılan tüm faaliyetleri yerel 
yönetimler ile eşgüdümlü 
olarak yaparlar.

‘Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü’
Eğitim Semineri Yapıldı

TBMM Başkanlık Divanı 
Üyesi Giresun Milletvekili 

Necati Tığlı “Tarım ve Orman 
Bakanı tarafından 2023 bütçesin-
den yapılacak gübre destekleri 
yüzde 100 artırılacak sözüyle 
sanki şimdi artırılacak, artırılmış 
gibi bir algı yaratılmaya çalışılı-
yor. Hal bu ki, üreticimizin ekimini 
dikimini yaptığı, hasat ettiği, hatta 
sattığı ürün için 2021 tarımsal 
destekleri bile açıklanmadı. 2021 
yılında hangi ürüne ne kadar 
destek sağlanacağına ilişkin 
karar bugüne kadar Resmî Gaze-
te yayınlanmadı. Herhalde sayın 
Bakan en iyi savunma hücumdur 
diye düşünüyor olacak ki çıkıp, 
2023 bütçesinden ödenecek des-
teği yüzde 100 artırma müjdesi 
veriyor” dedi.

FINDIK ÜRETİCİSİNİN 
GÜBRE DESTEĞİ 1 KU-
RUŞ ARTMAYACAK

Sen önce bu yıl ürününü topla-
yan satan bir sonraki yıl için ha-

zırlık yapan üreticiye destek ver. 
Gübre şimdi lazım iki yıl sonrası-
na hâlâ o koltuktaysan bakarsın, 
şimdi sallayıp durma diyerek Ta-
rım Bakanını eleştiren Tığlı, “girdi 
maliyetleri iki üç katına çıkmış, 
yaşanan gıda enflasyonu ortada, 
gübrenin fiyatı yüzde 200 artmış, 
Ama Tarım Bakanı çıkmış iki yıl 
sonra yapılacak gübre desteğini 
3 yıl önceki desteğin iki katına 
çıkaracağım diyor. Ne yani siz 
çiftçiye iki yıl fındık üretme, ya da 
iki yıl destek yok gübre kullanma 
mı diyorsun? Pekâlâ fındık üre-
ticisinin henüz Resmî Gazetede 
yayınlanmayan 2021 yılı gübre 
desteğini bir kuruş dahi artırma-
dığını da söylesene. Ayıp bari bu 
açıklamayı yapma” çıkışını yaptı.

ERKEN EDİLEN TEŞEK-
KÜRLER BEYHUDEDİR

Sayın Cumhurbaşkanına, 
Tarım ve Orman Bakanına bunun 
için şimdiden teşekkür açıkla-
malarını kaleme alan kesimlere 

de seslenen CHP’li Tığlı, “sakın 
buna tenezzül etmeyin. Çünkü 
yarın öbür gün üreticiye sahip 
çıkılmıyor dediğinizde sami-
mi olamazsınız. Aynı Bakan, 
geçtiğimiz ay toplumda kayırılan 
bir kesim varsa çiftçidir diyerek 
üreticinin perişan halini yine bu 
şekilde perdelemeye çalışmıştı, 
bu tiyatronun figüranı olmayı 
reddedin” uyarısı yaptı.

2021 TARIM DESTEKLE-
Rİ YALNIZCA YÜZDE 12 
ARTACAK

2021 yılı için yalnızca buğday, 
arpa, çavdar, yulaf, tritikale de 
gübre desteğinin dekar başına 
yüzde 25 artacağına işaret eden 
CHP Giresun Milletvekili Necati 
Tığlı, “Fındık, çeltik, kütlü pamuk, 
nohut, kuru fasulye, mercimek, 
patates, yağlık ayçiçeği, soya, 
dane mısır, kuru soğan, kano-
la, aspir, yaş çay, yem bitkileri, 
zeytin ve diğer ürünlerde 2021 
ürünü gübre desteğinde bir artış 

olmayacak. Bu ürünlerde 2022 
için 2023 bütçesinden yapılacak 
destek dekar başına 8 liradan 
16 liraya çıkarılacak onu anlatı-
yor. Yani “dağ fare doğuracak” 
dedi. Tarım ve Orman Bakanının 
2021 yılında 2022 bütçesinden 
yapılacak tarım desteklerinde 
enflasyonun oldukça altında 
yalnızca yüzde 12 civarında 
bir artış yapılacağını ise satır 
aralarına gizliyor. Lafa baksan 
tarım desteğini yüzde 100 artırdı 
sanırsın. Enflasyon, dövizde artış 
girdi maliyetlerinin fahiş artışı 
gıda fiyatlarının bu derece artışı 
karşısında dünyada fiyatı düşen 
tek ürün olma özelliğine sahip 
fındık üreticisinin henüz ala-
madığı 2021 gübre desteğinde 
kaç kuruş artış yaptın, bir söyler 
misiniz? Fındık üreticisi ne verdi-
ğinizi iktidardan ne kadar destek 
gördüğünü çok iyi biliyor. Böyle 
alay eder gibi sözlerle gerçekleri 
gizleyemezsiniz” ifadelerine yer 
verdi.

Tarım Bakanı üreticiyle alay ediyor
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Giresun Milletvekili Necati Tığlı; Tarım ve Orman Bakanı çiftçiyle alay etmeye devam ediyor

Bin dönüme 40 bin fidan eğitimi...
Trabzon’da dikim yapacak üreticiler için 8-9 Kasım’da saha eğitimleri düzenlendi
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Evet, evet; 
Yanlış okumadınız... 
Aynen okuduğunuz gibi... 
Ordu’nun Korgan ilçe 

kaymakamı Miraç Akbulut, 
cumhuriyet bayramı törenin-
de Atatürk’ün vasiyetname 
tadından söylediği; 

“Türkiye cumhuriyeti 
şeyhler, dervişler, müritler ve 
meczuplar memleketi ola-
maz” diye bir söz söylemişti 
ya hani... 

İşte Atatürk’ün bu sözünü 
Korgan kaymakamı, cumhu-
riyet töreni sırasında yaptığı 
konuşmada dile getirdiği için, 
Ordu valisi hemen harekete 
geçiyor... 

Ve 3 Kasım tarihinde gö-
revden alıyor.. 

Hey Allah’ım hey! 
Ne günlere kaldık be! 
Acaba biz ne günah işle-

dik!? 
Ne günah işledik de, bu-

günlere geldik... 
Atatürk’ün bu topluma 

uyarı niteliğinde söylediği; 

“Türkiye Cumhuriyeti 
şeyhler, dervişler, müritler, 
meczuplar memleketi ola-
maz.” sözünü söylemek; 

Üst yöneticileri tedirgin 
edip, bir kaymakamı görev-
den alacak kadar tehlikeli 
ha!? 

Yahu bu sözü ilk kez Kor-
gan kaymakamı söylemiyor 
ki... 

Biz bu sözü bir zamanlar 
ilkokulda okuttuğumuz öğ-
rencilere altını çize-çize... 

Üstüne basa-basa söyler-
dik be! 

Demek; 
“Bu ülke şeyhler, dervişler, 

müritler, meczuplar ülkesi 
olamaz” sözünü kullanmak 
bu kadar tehlikeli ve bu ka-
dar sakıncalı ha!” 

Bu sözlerden o kadar 
fazla korkmayın beyler kork-
mayın... 

Bu duyarsız toplum var 
olduğu sürece siz hiç tedir-
gin olmayın... 

Üstelik niye korkup, tedir-

gin olacaksınız ki; 
Ülkenin dört-bir yanı 

şeyhlerle, dervişlerle dolu 
değil mi? 

Yoksa efendilerinin önün-
de yaka ilikleyip biat eden... 

Önünde iki-büklüm olup 
takla atan... 

Ellerini oğuştura-oğuştura 
cemaat liderleri ve siyaset 
erbabının karşısında el-pen-
çe divan duran ‘mürit’ sayı-
sında bir azalma mı var!? 

Niye tedirgin oluyorsunuz 
ki? 

Atatürk’ün veciz sözlerin-
den neden ürperiyorsunuz 
ki!? 

Onun gölgesinden hala 
niye korkuyorsunuz ki!? 

Korkmayın beyler korkma-
yın... 

Üç yıllık bir meslek yaşı 
olan bir kaymakamdan bu 
kadar korkulur mu hiç!? 

El-alem duyarsa vallahi 
size türkü yakar... 

Peki kim bu yaptığı konuş-
mayla ‘üstlerine’ korku salan 
kaymakam? 

Çok kısaca onu da tanı-
yalım; 

1994 İstanbul-Üsküdar 
doğumlu... 

Aslen Rize ilinin Çayeli 
ilçesinden... 

2017 yılında Yeditepe 
Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Kamu Yö-
netimi bölümünden mezun 
oluyor... 

Kaymakamlık sınavını 

kazanarak; 
2018 yılında göreve baş-

lıyor.. 
Tekrar konunun özüne 

geri dönecek olursak; 
Ordu valisinin, kaymakamı 

görevden alması kamuoyu 
tarafından yadırganıyor... 

Ve bu kez vali çark ederek 
şöyle diyor; 

“Korgan ilçesi kaymakamı 
görevin sorumluluğu ile bağ-
daşmayacak şekilde tutumu 
nedeniyle soruşturmanın 
selameti açısından görevden 
alınmıştır.” 

“Yersen” diyeceğim ama 
diyemiyorum... 

Çünkü kaymakamın 
yanında değil de, valinin 
yanında duracakların bir 
hayli çok olduğunu adım gibi 
biliyorum... 

Bu can sıkıcı sohbetimizi 
özetleyerek sonlandıracak 
olursak;

Korgan kaymakamının 
açığa alınması bir ilk değil-
dir... 

Atatürk döneminden sonra 
bu tür olumsuz vakalar tüm 
idealist kaymakamların ba-
şından geçmiştir... 

Bilenler bilir; 
Ünlü roman yazarımız 

Yaşar Kemal ‘TENEKE’ isimli 
öyküsünü ve tiyatro oyunu 
olarak da yazmıştır... 

Bir zamanlar; 
Bir Anadolu kasabasında 

bir kaymakam vardır. 
Toprak ağaları yönetmen-

liklere karşı gelerek ektikleri 
çeltik sıtmaya neden olur... 

İdealist ve genç kayma-
kam tüm tecrübesizliğiyle, 
sıtmaya tutulan kasaba halkı 
adına ağalarla mücadeleye 
girişir. 

Kaymakam halkın sağ-
lığı ve çıkarları için halkın 
yanında durmasına rağmen, 
ağaların siyasi gücü üstün 
gelir ve kaymakam kasaba-
dan sürdürülür... 

Ve kaymakam ilçeden ay-
rılırken, haklarını savunduğu 
halk, idealist kaymakamın 
tarafında yer alacağı yerde, 
ağaların talimatıyla ilçeden 
ayrılan kaymakamın ardın-
dan TENEKE çalar...

Şimdi de var mıdır bilmi-
yorum... 

Eskiden ‘çoğu kaymakam-
lık makamında’ Atatürk’ün şu 
sözleri asılıydı; 

“Büyük olmak için kimse-
ye iltifat etmeyeceksin. 

Hiç kimseyi aldatmaya-
caksın... 

Ülke için gerçek amaç 
neyse onu görecek ve o 
hedefe yürüyeceksin. 

Herkes senin aleyhinde 
bulunacaktır.. 

Herkes seni yolundan 
çevirmeye çalışacaktır. 

Fakat sen buna karşı dire-
neceksin... 

Önüne sonsuz engeller 
yığacaklardır; 

Kendini büyük değil, 
küçük, zayıf, araçsız, hiç 

sayarak kimseden yardım 
gelmeyeceğine inanarak bu 
engelleri aşacaksın. 

Bundan sonra da sana 
büyük derlerse, bunu söyle-
yenlere güleceksin...” 

Son söz; 
Cumhuriyet bayramı 

töreninde ‘cumhuriyetin 
özüne yakışan’ bir konuşma 
yaptığın için senin önünde 
saygıyla eğiliyorum... 

Ve senin gibi kaymakam-
ların, yöneticilerin çoğalma-
sını diliyorum... 

Ki, sizin gibilere çok büyük 
gereksinimi var bu ülkenin... 

Siz ki mesleğinizin daha 
ilk basamaklarında kocaman 
yüreğinizi korkusuzca öne 
çıkardınız... 

Sönmeye yüz-tutmuş 
umutlarımızı tekrar alevlen-
dirip yaktınız... 

Gericiliğe ve yobazlığa 
karşı çıkarak; 

Bizi yaşama dair yeniden 
umutlandırdınız... 

İyi ki varsınız... 
Hoş kalın... 
Hoşça kalalım, 
Sağlık ve esenlik içinde 

olalım... 
Sohbet konumuzla ilintili 

olarak da; 
Korku duvarının dibinde 

oturuyorsanız... 
Yani “aman başıma bir iş 

gelmesin” endişesi taşıyor-
sanız; 

Kaymakamı destekleyici 
yorumlar yapmayabilirsiniz!

ATATÜRKÜN SÖZÜNÜ SÖYLEMİŞ 
KAYMAKAMLIKTAN AZLEDİLMİŞ

KOVANLIK’TA ‘ELMA PEKMEZi FESTiVALi’
Beldede yetişen “sınap” elmasından yapılan pekmezin tanıtımının amaçlandığı Kovanlık elma pekmezi festivali büyük ilgi gördü

Özellikle beldede 
yaşayan kadınların 
üretime katkısının 

teşvik edildiği organizasyonun 
bu yıl ilki gerçekleştirildi. 

Kovanlık belediye başkanı 
Harun Kalıntaş, söz konusu 
organizasyonun ilkini gerçekleş-
tirdiklerini ifade ederek, “ Belde-
mizde elma pekmezini tanıtmak 
için festival yaptık. İlerleyen 
yıllarda “Kovanlık elma pekmezi 
festivali”ni daha kapsamlı olarak 
yapacağız. Partimizin Kovanlık  
kadın kolları başkanlığının orga-
nizasyonda emekleri çok büyük. 
Hepsine ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum.”Dedi. 

Festivale, Bulancak Kayma-
kamı Ali İkram Tuna, İl Jandar-
ma Alay Komutanı Yardımcısı 
Albay Ali Ak, İlçe Jandarma 
Komutanı Binbaşı Ersin Erkut, 
Bulancak Belediye Başkan 
Yardımcısı Emrullah Guguk, İl 
Genel Meclisi Üyesi Mustafa 
Karakaya, Ak Parti Kadın Kolla-
rı Başkanı Berrin Aydın, Ak 
Parti Kovanlık Belde Başkanı 
Yaşar Bulut, Bulkovder Başka-
nı Birol Duman ve belde halkı 
katıldı. 

Kovanlık belediye başkanı 
Harun Kalıntaş, festivale katılan 
tüm davetlilere ve belde halkına 
teşekkür etti.

DOKA tarafından 
desteklenen Sosyal 

Gelişmeyi Destekleme Prog-
ramı kapsamındaki “Üreten 
Kadın, Güçlü Kadın” projesi 
ile iyi örnek uygulamaları 
yerinde inceleme için etkinliğe 
Gaziantep’e giden Giresun 
ekibi inceleme ve ziyaretlerini 
Mardin’de sürdürdü.

Mardin ziyareti kapsamın-
da; İpekyolu Kalkınma Ajansı 
tarafından desteklenen Mardin 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
yerel kooperatifler mağazası 
ziyaret edildi. Yerelde aktif 
faaliyet gösteren üç kooperati-
fin ürünleri mağazada ince-
lendi. Kekik Kadın Kooperatifi, 
Altıncı GAP Sosyal Ekonomik 

Kalkınma Kooperatifi ve 
Belediyenin kurmuş olduğu 
Marmek Kadın Kooperatifini 
ürünleri hakkında bilgi alındı. 

Giresun Belediyesi tarafın-
dan organize edilen bu etkinli-
ğe S.S Giresun Kadın Girişimi 

Üretim ve İşletme Kooperatifi 
çatısı altında üretim yapan 
25 kadın katılıyor.  Giresun 
heyetini, Mardin Büyükşehir 
Belediyesi Kültür, Turizm ve 
Sosyal İşler Daire Başkanı Ab-
durrahman Şahin makamında 

ağırladı ve özel ilgi gösterdi.
Daha sonra Topraktan 

Tabağa Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi’nin hem mutfak 
atölyesi hem de yöresel ürün 
dükkanına çalışma ziyaretinde 
bulunuldu.

Üreten Kadınlar inceleme ve 
ziyaretlerini Mardin’de sürdürdü
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ali Zafer Topşir

Evet, evet; 
Yanlış okumadınız... 
Aynen okuduğunuz gibi... 
Ordu’nun Korgan ilçe 

kaymakamı Miraç Akbulut, 
cumhuriyet bayramı törenin-
de Atatürk’ün vasiyetname 
tadından söylediği; 

“Türkiye cumhuriyeti 
şeyhler, dervişler, müritler ve 
meczuplar memleketi ola-
maz” diye bir söz söylemişti 
ya hani... 

İşte Atatürk’ün bu sözünü 
Korgan kaymakamı, cumhu-
riyet töreni sırasında yaptığı 
konuşmada dile getirdiği için, 
Ordu valisi hemen harekete 
geçiyor... 

Ve 3 Kasım tarihinde gö-
revden alıyor.. 

Hey Allah’ım hey! 
Ne günlere kaldık be! 
Acaba biz ne günah işle-

dik!? 
Ne günah işledik de, bu-

günlere geldik... 
Atatürk’ün bu topluma 

uyarı niteliğinde söylediği; 

“Türkiye Cumhuriyeti 
şeyhler, dervişler, müritler, 
meczuplar memleketi ola-
maz.” sözünü söylemek; 

Üst yöneticileri tedirgin 
edip, bir kaymakamı görev-
den alacak kadar tehlikeli 
ha!? 

Yahu bu sözü ilk kez Kor-
gan kaymakamı söylemiyor 
ki... 

Biz bu sözü bir zamanlar 
ilkokulda okuttuğumuz öğ-
rencilere altını çize-çize... 

Üstüne basa-basa söyler-
dik be! 

Demek; 
“Bu ülke şeyhler, dervişler, 

müritler, meczuplar ülkesi 
olamaz” sözünü kullanmak 
bu kadar tehlikeli ve bu ka-
dar sakıncalı ha!” 

Bu sözlerden o kadar 
fazla korkmayın beyler kork-
mayın... 

Bu duyarsız toplum var 
olduğu sürece siz hiç tedir-
gin olmayın... 

Üstelik niye korkup, tedir-

gin olacaksınız ki; 
Ülkenin dört-bir yanı 

şeyhlerle, dervişlerle dolu 
değil mi? 

Yoksa efendilerinin önün-
de yaka ilikleyip biat eden... 

Önünde iki-büklüm olup 
takla atan... 

Ellerini oğuştura-oğuştura 
cemaat liderleri ve siyaset 
erbabının karşısında el-pen-
çe divan duran ‘mürit’ sayı-
sında bir azalma mı var!? 

Niye tedirgin oluyorsunuz 
ki? 

Atatürk’ün veciz sözlerin-
den neden ürperiyorsunuz 
ki!? 

Onun gölgesinden hala 
niye korkuyorsunuz ki!? 

Korkmayın beyler korkma-
yın... 

Üç yıllık bir meslek yaşı 
olan bir kaymakamdan bu 
kadar korkulur mu hiç!? 

El-alem duyarsa vallahi 
size türkü yakar... 

Peki kim bu yaptığı konuş-
mayla ‘üstlerine’ korku salan 
kaymakam? 

Çok kısaca onu da tanı-
yalım; 

1994 İstanbul-Üsküdar 
doğumlu... 

Aslen Rize ilinin Çayeli 
ilçesinden... 

2017 yılında Yeditepe 
Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Kamu Yö-
netimi bölümünden mezun 
oluyor... 

Kaymakamlık sınavını 

kazanarak; 
2018 yılında göreve baş-

lıyor.. 
Tekrar konunun özüne 

geri dönecek olursak; 
Ordu valisinin, kaymakamı 

görevden alması kamuoyu 
tarafından yadırganıyor... 

Ve bu kez vali çark ederek 
şöyle diyor; 

“Korgan ilçesi kaymakamı 
görevin sorumluluğu ile bağ-
daşmayacak şekilde tutumu 
nedeniyle soruşturmanın 
selameti açısından görevden 
alınmıştır.” 

“Yersen” diyeceğim ama 
diyemiyorum... 

Çünkü kaymakamın 
yanında değil de, valinin 
yanında duracakların bir 
hayli çok olduğunu adım gibi 
biliyorum... 

Bu can sıkıcı sohbetimizi 
özetleyerek sonlandıracak 
olursak;

Korgan kaymakamının 
açığa alınması bir ilk değil-
dir... 

Atatürk döneminden sonra 
bu tür olumsuz vakalar tüm 
idealist kaymakamların ba-
şından geçmiştir... 

Bilenler bilir; 
Ünlü roman yazarımız 

Yaşar Kemal ‘TENEKE’ isimli 
öyküsünü ve tiyatro oyunu 
olarak da yazmıştır... 

Bir zamanlar; 
Bir Anadolu kasabasında 

bir kaymakam vardır. 
Toprak ağaları yönetmen-

liklere karşı gelerek ektikleri 
çeltik sıtmaya neden olur... 

İdealist ve genç kayma-
kam tüm tecrübesizliğiyle, 
sıtmaya tutulan kasaba halkı 
adına ağalarla mücadeleye 
girişir. 

Kaymakam halkın sağ-
lığı ve çıkarları için halkın 
yanında durmasına rağmen, 
ağaların siyasi gücü üstün 
gelir ve kaymakam kasaba-
dan sürdürülür... 

Ve kaymakam ilçeden ay-
rılırken, haklarını savunduğu 
halk, idealist kaymakamın 
tarafında yer alacağı yerde, 
ağaların talimatıyla ilçeden 
ayrılan kaymakamın ardın-
dan TENEKE çalar...

Şimdi de var mıdır bilmi-
yorum... 

Eskiden ‘çoğu kaymakam-
lık makamında’ Atatürk’ün şu 
sözleri asılıydı; 

“Büyük olmak için kimse-
ye iltifat etmeyeceksin. 

Hiç kimseyi aldatmaya-
caksın... 

Ülke için gerçek amaç 
neyse onu görecek ve o 
hedefe yürüyeceksin. 

Herkes senin aleyhinde 
bulunacaktır.. 

Herkes seni yolundan 
çevirmeye çalışacaktır. 

Fakat sen buna karşı dire-
neceksin... 

Önüne sonsuz engeller 
yığacaklardır; 

Kendini büyük değil, 
küçük, zayıf, araçsız, hiç 

sayarak kimseden yardım 
gelmeyeceğine inanarak bu 
engelleri aşacaksın. 

Bundan sonra da sana 
büyük derlerse, bunu söyle-
yenlere güleceksin...” 

Son söz; 
Cumhuriyet bayramı 

töreninde ‘cumhuriyetin 
özüne yakışan’ bir konuşma 
yaptığın için senin önünde 
saygıyla eğiliyorum... 

Ve senin gibi kaymakam-
ların, yöneticilerin çoğalma-
sını diliyorum... 

Ki, sizin gibilere çok büyük 
gereksinimi var bu ülkenin... 

Siz ki mesleğinizin daha 
ilk basamaklarında kocaman 
yüreğinizi korkusuzca öne 
çıkardınız... 

Sönmeye yüz-tutmuş 
umutlarımızı tekrar alevlen-
dirip yaktınız... 

Gericiliğe ve yobazlığa 
karşı çıkarak; 

Bizi yaşama dair yeniden 
umutlandırdınız... 

İyi ki varsınız... 
Hoş kalın... 
Hoşça kalalım, 
Sağlık ve esenlik içinde 

olalım... 
Sohbet konumuzla ilintili 

olarak da; 
Korku duvarının dibinde 

oturuyorsanız... 
Yani “aman başıma bir iş 

gelmesin” endişesi taşıyor-
sanız; 

Kaymakamı destekleyici 
yorumlar yapmayabilirsiniz!

ATATÜRKÜN SÖZÜNÜ SÖYLEMİŞ 
KAYMAKAMLIKTAN AZLEDİLMİŞ

KOVANLIK’TA ‘ELMA PEKMEZi FESTiVALi’
Beldede yetişen “sınap” elmasından yapılan pekmezin tanıtımının amaçlandığı Kovanlık elma pekmezi festivali büyük ilgi gördü

Özellikle beldede 
yaşayan kadınların 
üretime katkısının 

teşvik edildiği organizasyonun 
bu yıl ilki gerçekleştirildi. 

Kovanlık belediye başkanı 
Harun Kalıntaş, söz konusu 
organizasyonun ilkini gerçekleş-
tirdiklerini ifade ederek, “ Belde-
mizde elma pekmezini tanıtmak 
için festival yaptık. İlerleyen 
yıllarda “Kovanlık elma pekmezi 
festivali”ni daha kapsamlı olarak 
yapacağız. Partimizin Kovanlık  
kadın kolları başkanlığının orga-
nizasyonda emekleri çok büyük. 
Hepsine ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum.”Dedi. 

Festivale, Bulancak Kayma-
kamı Ali İkram Tuna, İl Jandar-
ma Alay Komutanı Yardımcısı 
Albay Ali Ak, İlçe Jandarma 
Komutanı Binbaşı Ersin Erkut, 
Bulancak Belediye Başkan 
Yardımcısı Emrullah Guguk, İl 
Genel Meclisi Üyesi Mustafa 
Karakaya, Ak Parti Kadın Kolla-
rı Başkanı Berrin Aydın, Ak 
Parti Kovanlık Belde Başkanı 
Yaşar Bulut, Bulkovder Başka-
nı Birol Duman ve belde halkı 
katıldı. 

Kovanlık belediye başkanı 
Harun Kalıntaş, festivale katılan 
tüm davetlilere ve belde halkına 
teşekkür etti.

DOKA tarafından 
desteklenen Sosyal 

Gelişmeyi Destekleme Prog-
ramı kapsamındaki “Üreten 
Kadın, Güçlü Kadın” projesi 
ile iyi örnek uygulamaları 
yerinde inceleme için etkinliğe 
Gaziantep’e giden Giresun 
ekibi inceleme ve ziyaretlerini 
Mardin’de sürdürdü.

Mardin ziyareti kapsamın-
da; İpekyolu Kalkınma Ajansı 
tarafından desteklenen Mardin 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
yerel kooperatifler mağazası 
ziyaret edildi. Yerelde aktif 
faaliyet gösteren üç kooperati-
fin ürünleri mağazada ince-
lendi. Kekik Kadın Kooperatifi, 
Altıncı GAP Sosyal Ekonomik 

Kalkınma Kooperatifi ve 
Belediyenin kurmuş olduğu 
Marmek Kadın Kooperatifini 
ürünleri hakkında bilgi alındı. 

Giresun Belediyesi tarafın-
dan organize edilen bu etkinli-
ğe S.S Giresun Kadın Girişimi 

Üretim ve İşletme Kooperatifi 
çatısı altında üretim yapan 
25 kadın katılıyor.  Giresun 
heyetini, Mardin Büyükşehir 
Belediyesi Kültür, Turizm ve 
Sosyal İşler Daire Başkanı Ab-
durrahman Şahin makamında 

ağırladı ve özel ilgi gösterdi.
Daha sonra Topraktan 

Tabağa Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi’nin hem mutfak 
atölyesi hem de yöresel ürün 
dükkanına çalışma ziyaretinde 
bulunuldu.

Üreten Kadınlar inceleme ve 
ziyaretlerini Mardin’de sürdürdü

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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Altay-Sivasspor
Atakaş Hatayspor-Beşiktaş

Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor
İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe

Kayserispor-Fatih Karagümrük
Medipol Başakşehir-Adana Demirspor

Trabzonspor-Çaykur Rizespor
Alanyaspor-Göztepe

Galatasaray-Gaziantep
Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor

11. HAFTA
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

Temsilcileri-
mizden Bu-
lancakspor, 

ikinci hafta evinde  
(Trabzon) DSİ Ka-
radeniz ile oynar-
ken; ilk haftanın bir 
başka galibi Eynesil 
Belediyespor’da 
Ordu Ulubey dep-
lasmanına çıka-
cak. Yeşil-Beyazlı 
temsilcimiz Göreles-
por, Trabzon dep-
lasmanında  Sebat 
Gençlikspor spor ile 
oynayacak.

 İlk hafta maçları-
nın ardından Ünye 
1957 Spor averajla 
liderlik koltuğunda 
otururken.1926 
Bulancakspor ve Ey-
nesil Belediyespor 
hemen arkasında 
yer alıyorlar.

Ligde diğer 
karşılaşmalarda 
Ordugücü Futbol 
Kulübü- Ünye 1957 
Spor / Söğütlü Hilal 
Spor- Erdoğdu Spor 
takımları kozlarını 
paylaşacak.

TEMSiLCiLERiMiZ 
2. KARSILASMALARINA CIKIYORLAR
Bölgesel Amatör Ligde ikinci hafta karşılaşmaları 7 Kasım Pazar günü oynanacak

Görele’nin Sultanları 
Üsküdar’ı Bekliyor

Temsilcimiz Görele’nin Sultanları Görele Belediyesi Spor Kulübü 
Üsküdar Belediye maçını taraftarları ile kazanmak istiyor.

Geçtiğimiz hafta sonu dep-
lasmanda oynadığı ligin 

namağlup takımı Ankara temsil-
cisi EGO Spor’u 34-32 yenerek 
üçüncü galibiyetini alan temsilci-
miz Görele’nin Sultanları Görele 
Belediyesi Spor Kulübü, Kadınlar 
Hentbol Süper Ligi 7. hafta maçın-
da Görele’de oynayacağı Üskü-
dar Belediye maçından da galip 
ayrılmak istiyor.

Pazar günü 16.00’da Görele 
13 Şubat Kapalıspor Salon’unda 
oynanacak maç öncesi goreleden 

haber-medya açıklama yapan 
temsilcimiz Görele’nin Sultanları 
Görele Belediyesi Spor Kulübü baş 
antrenörü Mehmet Ali Binen” Üskü-
dar Belediye maçına sabah kuvvet 
ve atış akşamları teknik ve taktik 
çalışmaları devam ediyor. Hafta 
sonu bizim için son derece önemli 
bir maça çıkacağız. Üsküdar Be-
lediye maçı mutlaka kazanmamız 
gereken bir maç. Seviye olarak 
bizden bir seviye üste bir takım. 
Fakat kendi saha avantajımızı kul-
lanarak maçı kazanacağız” dedi.

TURKOGLU YENiDEN SECiLDi
Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi. Türkoğlu 

171 delegenin 108 oyunu alırken, Harun Erdenay 44, Erman Kunter 19 oy aldı.
“İYİ ÇALIŞACAĞIZ”
Divan başkanlığını Mehmet 

Baykan’ın yaptığı genel kurulda 
faaliyet, denetim ve mali raporlar 
ibra edildi. Türkiye Basketbol 
Federasyonu Başkanı Hidayet 
Türkoğlu herkese teşekkür ede-
rek, “Basketbol camiası çok iyi 
bir camia. Oy veren vermeyen 
herkes baş tacıdır. Basketbolu 
en iyi yerlere taşımak için birlikte 
çalışacağız. Buradan herkese 
sesleniyorum, önümüzdeki hafta 
oy veren vermeyen herkesin 
elini sıkmaya geleceğim. Tekrar 
teşekkür ederim” dedi.

Hidayet Türkoğlu’nun yönetim 
listesi: Ali Haluk San, Ali Limon-
cuoğlu, Batur Şulen, Gökhan 
Dinçer, Hüseyin Beşok, Kemal 
Dinçer, Mehmet Fatih Öztürk, 
Mert Çetinkaya, Mustafa Sarı-
mermer, Muzaffer Yıldırım, Ömer 
Onan, Serap Köz Yücesir, Şirin 
Karadeniz, Yılmaz Argüden.



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 66 Kasım 2021 Cumartesi

Sivasspor karşılaşmasıyla, 
Antalyaspor mağlubiye-
tinin telafisini yapmak 

istediklerini belirten teknik 
direktör Hakan Keleş” Lig uzun 
bir maraton.  Sivasspor zorlu bir 
rakip. Biz kendimize güveniyo-
ruz. Giresun’a iyi sonuçla döne-
ceğimize inanıyorum.” dedi. Seri 
galibiyetler alarak alt sıralardan 
kurtulmanın hesaplarını yapan 
Teknik direktör Keleş oyuncu-
larını sürekli olarak uyardı ve 
mini toplantılarla beyin yıkama 
operasyonları gerçekleştirdi.

YOLCULUK
Teknik direktör Hakan Keleş 

yönetiminde yapılan son  id-
manın ardından Çotanaklar, 
önceki gün  takım otobüsüyle 

tesislerden ayrılıp Sivas’a gitti.
Dereli üzerinden Sivas’a gi-

den Giresunspor kafilesini De-
reli Kaymakamı Okan Yenidün-
ya ve Dereli Belediye Başkanı 
Kazım Zeki Şenlikoğlu ilçeye 
girişlerinde çiçeklerle karşıladı. 
Kafileyi bir süre ilçede ağırla-
yan Yenidünya ve Şenlikoğlu, 
Giresunspor’a başarılar diledi.
Yeşil Beyazlılar, dün  Sivas’ta 
gerçekleştirdiği i son çalış-
mayla hazırlıklarını tamamladı 
ve  konakladığı otelde kampa 
girerek maç saatini beklemeye 
başdı.

ESKİ TAKIMINA KARŞI
Bir dönem Demir Grup 

Sivasspor’da teknik direktörlük 
yapan Keleş, bu kez rakip ola-

rak Sivasspor karşısına çıka-
cak. Keleş’li GZT Giresunspor, 
sahadan galibiyetle ayrılarak 
alt sıralardan uzaklaşmanın 
hesaplarını yapıyor.

PUAN HESABI
Geçtiğimiz  haftaya kadar 

2 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 
mağlubiyetle oynayan Gire-
sunspor, bundan sonra sıra-
sıyla deplasmanda Sivasspor, 
evinde Yeni Malatyaspor ve 
deplasmanda Beşiktaş ile 
karşılaşacak. Yeniden ilk 
haftalardaki gibi zorlu periyoda 
girecek olan Çotanaklar puan 
ve puanlar alıp ligin ilk yarısını 
en az 20 puanda kapatmaya 
çalışacak. Çotanaklar, haftayı 9 
puanla 19. sırada tamamladı.

Antalyaspor’a kendi evi ve seyircisi önünde mağlup olarak  hayal kırıklığı yaratan Giresunspor, bugün deplasmanda oynayacağı Sivaspor maçına galibiyet için çıkacak

KELES, ESKi TAKIMINI UZEBiLECEK Mi?
Süper Ligin 12. Haftasında Sivasspor deplasmanında sahaya çıkacak GZT Giresunspor, karşılaşmayı hazır kıta bekliyor

Süper Lig ve 1. 
Lige bu hafta oynana-
cak karşılaşmaların 
ardından Milli Takı-
mımızın maçların-
dan dolayı bir hafta 
verilecek. Çotanaklar 
milli aradan sonra-
ki ilk maçını ise 20 
Kasım’da sahasında 
Yeni Malatyaspor 
ile oynayacak.

Milli Maç 
Arası

Sivasspor maçını Öztürk yönetecek
Süper Lig’in 12. 

haftasında 
oynanacak Sivasspor- 
Giresunspor maçında 
hakem Ümit Öztürk görev 
yapacak.

Süper Lig’in 12. 
haftasında 6 Kasım 

Cumartesi günü Bah-
çeşehir Koleji Sivas 4 
Eylül Stadyumu’nda saat 
13.30’da oynanacak olan 
Sivasspor - Giresunspor 
müsabakasının hakemi 
tecrübeli bir isim. TFF’nin 
resmi internet sitesinden 

yapılan duyuruya göre, 
mücadelede Ümit Öztürk 
düdük çalacak. Öztürk’ün 
yardımcılıklarını İsmail 
Şencan ve Esat Sancak-
tar yapacak. Mücadelenin 
dördüncü hakemi ise 
Alper Akarsu olacak.

GZT Giresunspor’un 
6 Kasım Cumar-

tesi günü deplasmanda 
karşılaşacağı Demir Grup 
Sivasspor ligin en fazla bera-
berlik alan takımı konumunda. 
Sivas temsilcisi 11’inci haftası 
geride kalan ligde 2 galibiyet, 
3 mağlubiyet ve 6 beraberlikle 
12 puan topladı.

Bu periyotta 15 kez rakip 
fileleri sarsan kırmızı-beyaz-
lılar, kalesinde ise 13 gole 
engel olamadı.

Göztepe, Fraport TAV 
Antalyaspor ile 2-2, Fener-
bahçe, Gaziantep FK, Adana 
Demirspor ve Altay ile 1-1 
berabere kalarak 6 beraber-
likle ligin en çok beraberlik 

alan takımı konumundaki 
Sivasspor’u, 5 beraberlikle 
Konyaspor takip etti.

LiGiN EN FAZLA BERABERE
KALAN TAKIMI!

Demir Grup Sivasspor, ligde geride kalan haftalarda Göztepe, Fraport TAV An-
talyaspor ile 2-2, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Altay ile 1-1 

berabere kalarak, 6 beraberlikle ligin en fazla berabere kalan takımı oldu.

Bölgesel Amatör Lig 
(BAL) 2. Bölge 2. 

Grubunda mücadele eden ve 
sezonun ilk maçında saha-
sında golsüz berabere kalan 
Görelespor, ligin 2’nci haftasın-
da deplasmanda Sebat Gençlik 
Spor ile karşılaşacak.

Pazar günü Söğütlü Sentetik 
Çim Sahası’nda oynanacak 
maçı Yavuz Yasul yönetecek. 
Yasul’un yardımcılıklarını Salih 
Sayan ve Selenay Çakmak 
yapacak. Saat 14.00’da başla-
yacak müsabakanın dördüncü 
hakemi Cumhur Üstündağ.

Grubun ilk haftasında 

Görelespor sahasında Ulubey 
Belediyespor ile 0-0 berabere 
kalırken, Trabzon temsilcisi Se-

bat Gençlik Spor deplasmanda 
DSİ Karadenizspor’u 1-0’lık 
skorla geçti.

Görelespor, Trabzon’da 3 puan arıyor


