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BAZI ANILAR 
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YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU
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İl-ilçe Başkanı 
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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MUSTAFA SARIAYDIN
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Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
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Eğitim ve 
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Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 
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BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 
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  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 
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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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DİKKAT!!!
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GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 
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Güzel Şeyler Oluyor”
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 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN
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BİR KISSA, 
BİN HİSSE...
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Okulum da  mı !..
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(Yazısı Sayfa 2'te)
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(Yazısı Sayfa 4'de) (Yazısı Sayfa 2'de)

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

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

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ahmed 
ÇITLAKOĞLU

Bulancak Millet Bahçesi… (1)
37 dönümlük alanıyla 

emsallerine göre hacmi 
küçük lakin anlamı em-
salleriyle ölçülemeyecek 
derecede fevkalade büyük 
olan, Doğu Karadeniz’in en 
uzun, Türkiye’nin parmakla 
gösterilecek tek ve örnek 
Millet Bahçesi…

Bulancak Millet Bahçesi 
bu tek ve örnek olma özelli-
ğini, gölgesinde gölgelendiği 
İstanbul Fatih İlçesinde (Mi-
mar Sinan eseri) Şehzade 
Camii örnekleme suretiyle 
(tamamen kesme taştan) 
inşa edilmiş olan Saraybur-
nu Camisine borçlu…

DEVAMI 2’DE

‘TEMiZ CEVRE
YESiL GiRESUN’

n 3’TE

Vali Enver Ünlü, Giresun’da çevre farkındalığının artırılması ve çevre kalitesinin iyileştirilme-
si amacıyla “Temiz Çevre Yeşil Giresun” sloganıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Vali Enver Ünlü’nün 
talimatıyla, Giresun 
Valiliği Çevre, Şehirci-

lik ve İklim Değişikliği İl Müdür-
lüğü’nün organizasyonu ile 6 
Kasım Cumartesi günü Alucra 
İlçesi Çakrak Köyüne bağlı 
Çıkrık Kapı mevkiindeki obalar-
da gerçekleştirilen etkinlik, ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarının 
katılımıyla gerçekleştirildi.

ÜNLÜ “Giresun Adası, Gire-
sun Kalesi, denizi ve bol yeşili 
ile Karadeniz bölgesinin en gü-
zel ve bakir şehirlerinin başında 
gelen Giresun; Denize karşı 
olan manzarası, tarihi, kültürel 
mirası, tabiat varlıkları, yaylala-
rı, ormanları, çayırları, vadileri 
ve akarsuları ile tarih, kültür ve 
doğa turizminin yeni gözdesi 
olmaya başlayan bir ildir.

Her geçen yıl turizm potansi-
yeli katlanarak artan Giresun’da 
insanlarımız; yaylalara, tabiat 
parklarına, mesire ve piknik yer-
lerine, sahillerimize ve buz gibi 
soğuk sularının aktığı çeşme 

başlarına akın etmektedir. Bunu 
sonucunda da buraları kullanan 
insanların bilinçsizce çevreye 
attıkları çöpler görüntü ve çevre 
kirliliğine neden olmaktadır.” 
ifadelerini kullandı.          n 3’TE

DONANIMLI PROJE
SENLiKOGLU: EN
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun yerel seçimler öncesi vaat 

ettiği mega projeler arasında yer alan Millet Bahçesi projesinin yapımı başladı

TOKİ ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
arasında yapım 

sözleşmesinin imzalanması-
nın ardından yüklenici firma 
tarafından sahada çalış-
malara start verildi. Daha 
yeşil ve daha yaşanabilir bir 
Giresun hedefi için 24 bin 
160 metrekarelik bir alana 
projelendirilen Millet Bahçe-
si’nin yapım süresi 400 gün 
olarak bildirildi. Giresun’a 
yapılmış en modern ve en 
kapsamlı sosyal donatı alanı 

olan proje içeriğinde koşu 
yolu, bisiklet yolu, çocuk 
oyun alanı, açık otopark, 

peyzaj donatı alanları, yaya 
yürüyüş yolları ve tematik 
bahçeler yer alıyor. n 2’DE

Türkiye Değişim Partisi 
Giresun İl Başkanı ve İlçe 

Başkanları Giresun’da parti 
binasında bir araya gelip gö-
rüş alışverişinde bulundular. 

Türkiye Değişim Partisi 
(TDP) Giresun İl Başkanı 
Selim Çilesiz Türkiye’nin zorlu 
bir süreçten geçtiğini belirte-
rek mevcut sistemin yürü-
mez hale geldiğini söyledi. 
Türkiye’nin değişime ihtiyaç 
duyduğunu, 
büyük halk ço-
ğunluğunun da 
bunu istediğini 
dile getirdi. 

TDP parti 

yöneticileri Giresun’da bir 
araya gelerek aylık olağan 
toplantısını yaptı. Toplantıya 
İl Başkanı Selim Çilesiz, 
Merkez İlçe Başkanı İlhan 
Kara, Bulancak İlçe Başkanı 
Serkan Dikmen, Piraziz İlçe 
Başkanı Mustafa Kırgeç,-
Keşap İlçe Başkanı Selim 
Yıldırım, Görele İlçe Baş-
kanı Avni Yılmaz ve parti 
yöneticileri katıldı.Toplantıda 

görüşlerini dile getiren ilçe 
başkanlarını dinleyen Baş-
kan Çilesiz ilerleyen günler-
de parti olarak neler yapa-
caklarını parti yöneticilerine 
anlattı. TDP Genel Başkanı 
Mustafa Sarıgül’ün önümüz-
deki günlerde Giresun’u ziya-
ret edeceğini belirten Çilesiz, 
genel başkanın Giresun’a 
gelişiyle parti çalışmalarının 
hızlanacağını kaydetti. Sami-

mi bir havada 
geçen toplantın 
önümüzdeki 
günlerde daha 
sık yapılacağı 
belirtildi.

Çilesiz, ‘Giresun Değişime hazır’

Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı tarafından geç-

tiğimiz yıllarda ülkemiz 
genelinde uygulamaya 
konulan, denizlerde ve 
içsularda geleneksel kıyı 
balıkçılığı verilerinin gün-
cellenerek kayıt altına 
alınması ve sürdürülebilir 
yönetiminin sağlanması 

amacıyla ilgili tebliğ çerçeve- sinde ilimizde küçük ölçekli 
balıkçı teknelerine verilen 
destekleme işlemleri ta-
mamlandı.

Bu kapsamda Giresun ili-
miz de;  453 geleneksel kıyı 
balıkçımıza toplam 571 bin  
100 lira destekleme ödeme-
si hesaplarına yatırıldı

Hayırlı ve bereketli olsun...

Geleneksel Kıyı Balıkçılarına 
Destekleme Ödemesi Yapıldı

Bektaş ve 
Gündoğdu’dan 

çağrı...

n 4’TE

25 Bin Yavru 
Bırakıldı

n 2’DE

Çolaker’den 
YEDAM müjdesi



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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FATİHA SURESİNİN 
KISA BİR ANALİZİ

Kıldığımız namazların 
her rekatında okuduğumuz 
ve namazın olmazsa olmazı 
konumunda olan Fatiha Suresi, 
anlam bakımından Kur’an’ın 
önsözüdür. 

Fatiha ismi “açılış” demek-
tir. Hem iniş sırası hem de 
Kur’an’da ilk sırada olması 
bakımından bu ismi almıştır. 

Fatiha Suresi Mekke’de 
inmiş, 7 ayetten oluşan ve 
tamamı indirilen ilk suredir. Alak 
Suresi ise tamamı indirilen ilk 
sure değil, inen ilk ayetlerdir (ilk 
5 ayeti). 

Fatiha Suresinin başındaki 
beslemenin Fatiha’ya ait olup 
olmadığı konusunda farklı 
görüşler vardır. Bazı müfessirler 
besmelenin Fatiha Suresinin ilk 
ayeti olduğunu söylemişler, bazı 
müfessirler ise son ayetin ikiye 
bölünerek surenin 7 ayet oldu-
ğunu, besmelenin surenin ayeti 
olmadığını söylemişlerdir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı da 
besmelenin Fatiha Suresinin ilk 
ayeti olduğunu görüşündedir. 

Şimdi ayetleri inceleyelim: 
“Rahman, Rahim olan 

Allah’ın adıyla. Hamd, âlem-
lerin Rabbi olan Allah içindir. 
Rahman ve rahimdir. Hesap 
gününün sahibidir. Rabbimiz! 
Yalnız sana kulluk ederiz ve yal-
nız senden yardım dileriz. Bizi 
doğru yola, nimet verdiklerinin 
yoluna ulaştır; gazaba uğratıl-
mışların ve sapkınların yoluna 
değil” (Fatiha Suresi, 1/1----7) 

1) “Rahman, Rahim olan 
Allah’ın adıyla” 

Yüce Allah tamamını birlikte 
indirdiği ilk surenin ilk ayetinde 
rahman ve rahim sıfatlarını ön 
plana çıkarmıştır. Rahman; 
merhametin kaynağı, merhame-
ti sonsuz anlamlarına gelmek-
tedir. Rahim ise; merhametini 
yansıtan, işinde merhametli 
olan anlamlarına gelmektedir. 

2) “Hamd, âlemlerin Rabbi 
olan Allah içindir” 

Ayette ki hamd kelimesi şük-
retmeyi de içine alan övgü an-
lamındadır. Yani şükredilmek ve 
övülmek sadece Yüce Allah’a 
mahsustur. Yüce Allah’tan baş-
ka hiçbir varlığa hamd edilme-
yeceği ayetten anlaşılır. Ayrıca 
ayette Yüce Allah, Rabb ismini 
kullanarak bütün varlıkların 
sahibi olduğu ve onları koruyup 
kolladığı mesajını verir. 

3) “Rahman ve rahimdir” 
Yüce Allah üçüncü ayette 

tekrar rahman ve rahim sıfatla-
rını hatırlatır. Fatiha Suresinde 
Yüce Allah’ın peş peşe mer-
hametini hatırlatması O’nun 
merhamet ve bağışlayıcılığı 
konusunda ne kadar cömert 
olduğunun delilidir. Zaten Yüce 
Allah, Kur’an’ın bütününde, 
merhamet etmeyi, bağışlamayı 
seven ve bolca merhametini 
yansıtan olduğunu vurgular. Ay-
rıca merhamet etmeyi kendine 
yazdığını (En’am Suresi, 6/12-

54) ve merhametinin her şeyi 
kapsadığını söyler (A’raf Suresi, 
7/156). 

4) “Hesap gününün sahibidir” 
Mahşerde hesap zamanı 

insanları ve cinleri sadece Yüce 
Allah hesaba çekecektir. Orada 
karar verme ve otorite yetkisi 
yalnızla Yüce Allah’a aittir. Yani 
Yüce Allah, bu ayette, hesap 
gününde tek ve gerçek karar 
verici olduğunu, danışmanı 
olmayacağını bildirir ve tevhid 
vurgusu yapar. 

5) “Rabbimiz! Yalnız sana 
kulluk ederiz ve yalnız senden 
yardım dileriz” 

Yüce Allah bu ayette, insan-
lara duanın nasıl yapılacağını 
öğretir. Ayette cümle sırası 
önemlidir. Duada ilk cümle 
kullukla ilgilidir. Kulluk etmek, 
gerekenleri yerine getirmek ve 
fedakarlık yapmaktır. 

Ayette duada “biz” şeklin-
de çoğul zamir kullanılmıştır. 
Bunun sebebi Yüce Allah’a dua 
ederken sadece kendimiz için 
değil, herkes için dua edilmesi-
nin istenmesidir. Yani dualarda 
bencil olunmaması gerektiğidir. 

Yüce Allah, ayette, kendisin-
den yardım istenmeden önce 
fedakarlık yapılmasını söyle-
mektedir. Yani insanın Yüce 
Allah’a el açmasının anlamı 
şudur: Rabbim sana açılan bu 
ellerimiz üzerine düşeni yaptı, 
şimdi yalnız senden yardım 
istiyoruz. Biliyoruz ki senden 
başka kimse kimseye yardım 
edemez. 

6-7) “Bizi doğru yola, nimet 
verdiklerinin yoluna ulaştır; ga-
zaba uğratılmışların ve sapkın-
ların yoluna değil” 

Yine bu ayette Yüce Allah, 
duanın nasıl yapılmasını ve 
duada ne istenmesi gerektiğini 
bizlere öğretmektedir. 

Kur’an ayetlerinin birbirini 
açıkladığı gerçeğinden hareket 
edersek, ayette geçen “nimet 
verdiklerinin” kim olduğunu 
bulabiliriz. 

Yüce Allah nimet verdik-
lerinin kimler olduğunu Nisa 
Suresi, 4/69. ayette açıklar. Bu 
ayete göre Yüce Allah’ın nimet 
verdikleri; peygamberler, sı-
dıkkar (gerçeği doğrulayanlar), 
hakka şahitlik edenler ve iyilerle 
(salih amel amel işleyenlerle) 
beraber olanlardır. Bunların 
haricinde iyi işler yapmayan ve 
Kur’an’a kulaklarını ve kalplerini 
kapatanlar gazaba uğrayanlar-
dan olacaklardır. Burada şunu 
belirtmek gerekir ki iyi işlerin de 
ne olduğu Bakara Suresi, 2/177. 
ayette genişçe açıklanır.  

Fatiha Suresi 7 ayetten 
oluşan kısa bir sure olmasına 
rağmen Kur’an’ın önsözü nite-
liğindedir. Her gün, günde beş 
vakit kıldığımız namazların her 
rekatında okuduğumuz Fatiha 
Suresinin ne anlama geldiğini 
kısaca bu şekilde açıklamaya 
çalıştım. 
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Aralık, Kasım’dan Daha İyi....
Her ay aynı söz geliyor aklı-

ma, bu ay öbür aydan, öbür ay 
ötekinden, bilmem ne bilmem 
ne. Şu sözü halkı düşünüp 
söylemiş olamazlar, halkın hali 
ortada. Ha bir de hala halkın 
durumunu övenler var, herkes 
görmek istediği gibi görüyor 
tabi. “Biz iktidar olduktan 
sonra evlere buzdolabı geldi” 
diyenlerden ne beklenir ki? 
Sanırsın 2002 öncesinde 
Türkiye Cumhuriyeti, Taş Devri 
yaşıyordu.

***
2021                  2016
Dolar :  9,70      2.88
Euro :   11,21    3.21
Arada beş sene var, 

Merkez Bankası başkanı bu 
süreçte 4 kez, Maliye Bakanı 
3 kez değişmiş. Ekonomide 
güttüğümüz politikayı da 
anlamış değilim, dolar arttıkça 
biz endişe ediyoruz. Maaş 
erimesin diye dua edecek hale 
geldik. Dolar artıyor, benzine 
zam, dolar artıyor, motorine 
zam, dolar artıyor, yağa zam... 
Faiz düşüyor, dolar artıyor. 
Faiz ile dolar arasında sıkışıp 
kaldık, ne yöne gitsek yuvarla-
nıyoruz. 

***
Bu ülkenin gençlerinde ülke 

sevdası diye bir şey bırakma-
dılar. 18 yaşını dolduran her 
gencin aklında yurt dışı var. 
Türkiye’de üniversite okuyup 
doktor olmak yerine, Ame-
rika’da garson olarak daha 
fazla para kazanabiliyor insan. 
Sadece ekonomik açıdan değil 
eğitim açısından da bir eksiklik 
var Türkiye’de. Bu ülke Milli 
Savunma Bakanı olan birinin, 
Milli Eğitim Bakanı olduğunu 
bile gördü. Müfredat kişinin 
menfaatleri doğrultusunda dü-
zenleniyor sanırım. KPSS’de 
60 alan yerleşiyor, 90 alan 
açıkta kalıyor. Diyeceğim o 
ki, varsa nüfuzlu bir amcan, 

dayın; işin zaten dünden hazır. 
***
Sorun, sorun ve yine 

sorun... Hangi birini anlatsak 
diğeri eksik kalacak. Yoksul 
evine ekmek götürmek için 
emekli olduktan sonra bile ça-
lışıyor, bazıları da beş yerden 
maaş alıp gününü gün ediyor. 
Haksızlık, eşitsizlik, adalet-
sizlik... Kendi ülkemin şahane 
yönlerini anlatmak istedikçe, 
bunlar geliyor aklıma. Bu ka-
dar kötünün içinde iyiye rastla-
mak bir yana dursun, kötünün 
iyisine bile rastlayamıyoruz. 

***
Değinmeden olmaz... Her 

gün bir kadın, her gün bir 
anne, her gün bir kız çocuğu... 
Nerede yaşıyoruz biz? Ne 
zaman geldik bu hale? Neden 
kravat takıp mahkemeye çıkan 
herkesi adam yerine koyuyo-
ruz? Bir caniye melek kostümü 
giydirmek mi mahkemenin 
görevi? Böyle hukuk devleti-
yiz, şöyle hukuk devletiyiz... 
Adalet olmayan yerde hukuk 
devletinden söz etmek de ne 
garip şey! 

***
Dün, bugün, yarın... Gün 

geçtikçe dibe batıyoruz da 
hala “uçuyoruz” havaların-
da anlatılıyor bize. Herkes 
yanlış ve sadece onlar doğru, 
herkes bilgisiz ve cahil onlara 
göre. Aralık ne Kasım’dan 
ne Ekim’den, hiçbir aydan iyi 
olmayacak. Verilen sözler, 
vaatler yalan oldu, bir millet 
zenginin sömürgesinde devam 
ettirmeye çalışıyor hayatını. 
Cebindeki telefonu çıkar di-
yenler ile gidemeyiz fezaya. 

Atatürk’ün gittiği yoldan 
ayrılmaya başladığımız gün 
değiştik biz. Andımızı kaldırdı-
lar, Milli Bayramları kutlamadı-
lar. Her şeye rağmen; 

NE MUTLU TÜRK’ÜM 
DİYENE! 
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‘TEMiZ CEVRE
YESiL GiRESUN’
Vali Enver Ünlü, Giresun’da çevre farkındalığının artırılması 
ve çevre kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla “Temiz Çevre 

Yeşil Giresun” sloganıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Cevre kirliliğinin önlen-
mesi ve insanlarda 
çevre duyarlılığının 

oluşturulması için Vali Enver 
Ünlü’nün talimatıyla ve biz-
zat katılımıyla “Temiz Çevre 
Yeşil Giresun” sloganıyla 
Giresun Valiliği Çevre, Şe-
hircilik ve İklim Değişikliği İl 
Müdürlüğü’nün organizasyonu 
ile gerçekleştirilen etkinliğe; 
Giresun Üniversitesi, Alucra 
Kaymakamlığı, İl Jandarma 
Komutanlığı, İl Özel İdaresi, İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl 
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 
Giresun Turizm Altyapı Hizmet 
Birliği ile Çakrak Köyü halkı ve 
Kızılay gönüllüleri katıldı.

VALİ ÜNLÜ “DAHA 
TEMİZ BİR DOĞA, 
DAHA YAŞANABİLİR 
BİR DÜNYA İÇİN”

Vali Enver Ünlü, etkinlikle il-
gili yaptığı paylaşımda “Bugün 
de yaylalarımız için kolları sı-

vadık, atıkları topladık. Dünün 
en değerli mirası, geleceğimi-
zin emaneti olan doğamıza sa-
hip çıkıyoruz. Lütfen içtiğimiz 
suyun, soluduğumuz havanın, 
bastığımız toprağın kıymeti-
ni bilelim, tabiatı koruyalım. 
Kıymetli çocuklarımız; Bizler 
elimizden gelenin en iyisini 
yapacağız, ancak dünyayı 
bulduğunuzdan daha güzel bir 
konuma taşıyacak olan da siz-
lersiniz. Daha temiz bir doğa, 
daha yaşanabilir bir dünya he-
definde sizlere sonsuz güveni-
yoruz. Pırıl pırıl bir çevre için, 
gelecek kuşaklara tertemiz 
yarınlar bırakmak için, ortak 
evimiz olan dünyayı daha 
yaşanabilir bir yer kılmak için 
doğa dostu olmaya ve doğal 
hayatın işleyişini korumaya de-
vam edeceğiz. Çevrenin sahibi 
değil, bir parçası olduğumuz 
bilinci ve sorumluluğuyla suyu-
muzu, toprağımızı, yeşilimizi, 
mavimizi, kısaca tüm doğamızı 
seviyor ve koruyoruz” ifadeleri-
ni kullandı.

Giresun’da, “Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan 

Umut Ormanı” kampanyası 
başlatıldı.

Saadet Partisi İl Kadın 
Kolları Başkanlığı adına, parti 
binasında basın açıklaması 
yapan Erva Ak, son yıllarda, 
özellikle de yaz aylarında 
ülkede ciddi boyutta orman 
yangınları yaşandığını belirtti.

Doğayı hep birlikte yeniden 
onarabileceklerine inandık-
larını ifade eden Ak, şunları 
kaydetti:

“Bu farkındalıkla, Saadet 
Partisi Kadın Kolları olarak 

kurmak istediğimiz Necmet-
tin Erbakan Umut Ormanı ile 
doğamızda ve sosyal hayatı-
mızda kaybettiğimiz değerleri 
el birliği ile yeniden kazanaca-
ğımıza ve böylelikle yarınlara 
daha güzel bir ülke bırakaca-
ğımıza inanıyoruz. Üzerinde 
yaşadığımız bu dünya, Allah’ın 
bize emanetidir.”

Erva Ak, Saadet Partisi İl 
Başkanı Abdulkadir Bektaş 
ve İl Kadın Kolları Başkanı 
Sümeyye Gündoğdu’nun da 
katıldığı toplantıda, herkesi 
fidan bağışlamaya davet etti.

GİRESUN (AA)

Bektaş ve Gündoğdu’dan çağrı...

Giresun’da “Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Umut Ormanı” kampanyası başlatıldı

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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Bulancak Millet 
Bahçesi… (1)

1987’de temeli atılarak 
yapımına başlanılan, 28 
yılda tamamlanmış ve açılışı 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 
yapılmış olan cami, 5 bin kişi-
nin aynı anda ibadet etmesi-
ne imkân sağlıyor…

✅ Madde ve mananın cem 
olduğu, belki bu özelliğiyle 
sair Millet Bahçelerine de 
emsal olabilecek müstesna 
bir dinlenme sahası…

Bahçesinin bu manevi 
özelliği, bırakınız küçük bir 
caminin yer almasını ancak 
20-30 m2’cik mescitlerle yeti-
nildiği 70-80 dönümlük Millet 
Bahçelerinin yanında daha 
da dikkat çekmekte ve ayrı bir 
anlam taşımaktadır…

*
‼ Millet Bahçesinin değeri-

ne değer katan ayrı bir farklılı-
ğı; 5-6 bin kitaplık kütüphane-
ye sahip olması…

*
Üst geçit ayaklarına oto 

park yapılması…
Millet Bahçesi inşaatıyla 

birlikte cami ve bahçe ile irti-
batı sağlayacak cami önünü 
üst geçit de yapılmış bulunu-
yor…

Millet Bahçesinde sona 
yaklaşıldığı bugünlerde bir 
taraftan da Karayolları Genel 
Müdürlüğü ve TOKİ Başkanlı-
ğının müşterek çalışmalarıyla 
özellikle Trabzon’dan Sam-
sun, Samsun’dan Trabzon 
istikametine giden yolcula-
rın gerek Cami’de namaz 
kılmalarına gerekse bahçede 
soluklanıp kısa bir süreliği-
ne de olsa dinlenmelerine 

imkân sağlayacak üst geçit 
ayaklarının yanına oto park 
yapım hazırlıkları da devam 
ediyor…

*
Sarayburnu Camii ve 

külliyesinin manevi sorum-
luğu bugün için merhum 
Eynesilli Hacı Mustafa Eren 
Hocaefendinin manevi evladı 
(BULANCAK ERENLER SA-
RAYBURNU CAMİ HAYIRLI 
HİZMETLER KÜLTÜR VE 
DAYANIŞMA VAKFI Başkan-
lığını da yürütmekte olan) as-
len Ordulu, naklen Bulancaklı 
Muhterem Hacı Yusuf Ziya 
Sipahi Hocaefendinin omuz-
ları üzerinde bulunuyor…

*
Bu yazı serisi devam 

edecek…
Gelecek yazımızda;
- Dernek Başkanı Hacı Yu-

suf Ziya Sipahi Hocaefendinin 
Millet Bahçesi hakkındaki 
değerlendirmelerini,

- Millet Bahçesinde yer 
alan Kütüphane ve sosyal 
tesislerini, 

- Karayolları Genel Mü-
dürlüğü ve TOKİ tarafından 
yürütülmekte olan üst geçit 
ayaklarında yapılmakta olan 
oto park projesini, 

Değerlendireceğiz inşal-
lah…

*
“Âvâzeyi bu âleme Dâvûd 

gibi sal; Bâkî kalan bu kub-
bede bir hoş sadâ imiş” (Bu 
âleme Hz. Davud gibi bir ses 
bırak¸ çünkü bu dünyada 
kalıcı olan güzel bir sestir.) 
(Bâkî)

Vesselam…

DONANIMLI PROJE
SENLiKOGLU: EN
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun yerel seçimler öncesi vaat 

ettiği mega projeler arasında yer alan Millet Bahçesi projesinin yapımı başladı

Yüklenici firma yetkilileri 
ile proje alanında bir 
araya gelen Belediye 

Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Gi-
resun’a önemli değer katacak bir 
projeyi daha hayata geçirecek 
olmanın mutluluğunu yaşadıkla-
rını belirterek: “Yediden yetmişe 
halkımızın tüm kesimine hitap 
edecek olan Millet Bahçemizde 
vatandaşlarımız doğayla baş 
başa hoşça vakit geçirebilecek. 
Vadettiğimiz projelerden birisini 
daha hayata geçirecek olmanın 
gururu ve mutluluğu içerisin-
deyiz. Biz vermiş olduğumuz 
sözleri seçim için değil, Giresun 
halkı hizmetlerin en güzeline 

layık olduğu için vermiştik. 
Giresun için varız. Giresun için 
çalışıyoruz. Böylesine büyük bir 
projeyi Giresun’umuza kazan-
dırılmasında en büyük katkısı 
olan Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre 
ve Şehircilik Bakanımız Sayın 
Murat Kurum’a, AK Parti Ekono-
miden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Sayın Nurettin 
Canikli’ye, ilgili diğer Bakanla-
rımıza, Milletvekillerimiz Cemal 
Öztürk, Kadir Aydın, Sabri 
Öztürk’e ve İl Başkanımız Kenan 
Tatlı’ya teşekkür ediyorum. Millet 
Bahçesi projemiz Giresun’umu-
za hayırlı olsun” dedi.

Yeşilay’ın Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 

katılımıyla gerçekleştirdiği Yeşilay 
Danışmanlık Merkezleri’nin 
(YEDAM) toplu açılış töreninde 
Giresun YEDAM’ın da açılışı 
yapıldı. Yeşilay Genel Başkanı 
Prof. Dr. Mücahit Öztürk’ün de 
katıldığı Yeşilay Genel Merkezi’n-
de gerçekleşen törene, Giresun’ 
YEDAM’dan canlı bağlantı yapı-
larak açılış kurdelesi kesildi. Açı-
lış törenine Giresun Valisi Enver 

Ünlü , Şube Başkanı Yusuf Enes 
ÇOLAKER ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, YEDAM personeli ve Gi-
resun protokolü katılım sağladı. 
Açılışların ardından Türkiye’nin 
81 ilinde ve KKTC’de hizmet 
veren YEDAM’ların toplam sayısı 
104’e ulaştı. 

YEDAM’ın Giresun’da hizmete 
girmesinden büyük mutluluk 
duyduklarını belirten Yeşilay Gi-
resun Şube Başkanı Yusuf Enes 
ÇOLAKER şunları ifade etti:

“Yeşilay, YEDAM’lar ile bağım-
lılıklardan kurtulmak isteyenlere 
ve yakınlarına ücretsiz hizmet 
veriyor. Türkiye’nin her yerinden 
115 YEDAM Danışma Hattı ile 
destek almak mümkün olsa da, 
vatandaşlarımız fiziki olarak bir 
merkeze gelmeyi ve uzmanlar-
la yüz yüze görüşmeyi tercih 
edebiliyor. Bu kapsamda ilimizde 
YEDAM’ın hizmet vermesi bize 
ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın 
yakınında olmak açısından büyük 
önem taşıyor. Bu açılış töreninin 
Sayın Cumhurbaşkanı’mızın 
katılımıyla yapılması da bizim 
için büyük onur. Bağımlılıklarla 
mücadelemizi sahiplendiği ve 
bizlere her zaman destek olduğu 
için kendilerine yürekten teşekkür 
ediyoruz. YEDAM’ın tüm hem-
şerilerimize hayırlı olmasını te-
menni ediyor; bağımlılıklarından 
kurtulmak için desteğe ihtiyaç 
duyan herkese kapımızın açık 

olduğunu vurgulamak istiyorum.”

YEDAM bağımlı 
bireylere ve ailelerine 
ücretsiz destek sağlıyor

Yeşilay, Yeşilay Danışmanlık 
Merkezleri (YEDAM) ile bağım-
lılara ve yakınlarına ücretsiz 
psikososyal destek sağlıyor. 
YEDAM’ın tamamı bağımlılık 
alanında uzman psikolog ve 
sosyal hizmet uzmanlarından 
oluşan ekibi; alkol, tütün, mad-
de, kumar ve teknoloji ile ilgili 
sorunlar yaşayan kişilere ücret-
siz psikolojik ve sosyal destek 
sağlayarak yeniden hayata 
kazandırılmaları için yardımcı 
oluyor. Aynı zamanda aile ve 
yakınlarına da destek vererek 
bozulan yaşam düzeninin ona-
rılmasını ve ilişkilerin sağlıklı 
devam etmesini destekliyor. YE-
DAM’a 115 YEDAM Danışma 
Hattı üzerinden ulaşılabiliyor. 

Giresun Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan 
tarafından gerçekleştirildi. Çolaker örnek çalışmalarıyla iz bırakıyor

Çolaker’den Yedam Müjdesi

‘Çevre temizliğine 
önem gösteriyoruz’
Keşap Belediyesi Park ve 

Bahçeler ekipleri, yaba-
ni otların temizliği çalışmalarını 
sürdürüyor.

Park ve bahçelerde halkın 
kullanımına açık tüm alanlarda 
yabani ot temizliği çalışmaları 
ile estetik bir görünüme kavuş-
turuluyor.

Keşap Belediyesi Başkanı 
Mehmet Emür “Halk sağlığını 

korumak için tüm önlemleri 
alıyoruz. Park ve Bahçeler 
ekiplerimiz halka açık tüm 
alanlarda yabani ot temizliği 
yapıyor. Park ve bahçeler 
başta olmak üzere planla-
malar dahilinde çalışıyorlar. 
Çevre temizliğine özen 
gösteriyoruz ve çalışmala-
rımız devam edecek” diye 
konuştu.



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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FATİHA SURESİNİN 
KISA BİR ANALİZİ

Kıldığımız namazların 
her rekatında okuduğumuz 
ve namazın olmazsa olmazı 
konumunda olan Fatiha Suresi, 
anlam bakımından Kur’an’ın 
önsözüdür. 

Fatiha ismi “açılış” demek-
tir. Hem iniş sırası hem de 
Kur’an’da ilk sırada olması 
bakımından bu ismi almıştır. 

Fatiha Suresi Mekke’de 
inmiş, 7 ayetten oluşan ve 
tamamı indirilen ilk suredir. Alak 
Suresi ise tamamı indirilen ilk 
sure değil, inen ilk ayetlerdir (ilk 
5 ayeti). 

Fatiha Suresinin başındaki 
beslemenin Fatiha’ya ait olup 
olmadığı konusunda farklı 
görüşler vardır. Bazı müfessirler 
besmelenin Fatiha Suresinin ilk 
ayeti olduğunu söylemişler, bazı 
müfessirler ise son ayetin ikiye 
bölünerek surenin 7 ayet oldu-
ğunu, besmelenin surenin ayeti 
olmadığını söylemişlerdir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı da 
besmelenin Fatiha Suresinin ilk 
ayeti olduğunu görüşündedir. 

Şimdi ayetleri inceleyelim: 
“Rahman, Rahim olan 

Allah’ın adıyla. Hamd, âlem-
lerin Rabbi olan Allah içindir. 
Rahman ve rahimdir. Hesap 
gününün sahibidir. Rabbimiz! 
Yalnız sana kulluk ederiz ve yal-
nız senden yardım dileriz. Bizi 
doğru yola, nimet verdiklerinin 
yoluna ulaştır; gazaba uğratıl-
mışların ve sapkınların yoluna 
değil” (Fatiha Suresi, 1/1----7) 

1) “Rahman, Rahim olan 
Allah’ın adıyla” 

Yüce Allah tamamını birlikte 
indirdiği ilk surenin ilk ayetinde 
rahman ve rahim sıfatlarını ön 
plana çıkarmıştır. Rahman; 
merhametin kaynağı, merhame-
ti sonsuz anlamlarına gelmek-
tedir. Rahim ise; merhametini 
yansıtan, işinde merhametli 
olan anlamlarına gelmektedir. 

2) “Hamd, âlemlerin Rabbi 
olan Allah içindir” 

Ayette ki hamd kelimesi şük-
retmeyi de içine alan övgü an-
lamındadır. Yani şükredilmek ve 
övülmek sadece Yüce Allah’a 
mahsustur. Yüce Allah’tan baş-
ka hiçbir varlığa hamd edilme-
yeceği ayetten anlaşılır. Ayrıca 
ayette Yüce Allah, Rabb ismini 
kullanarak bütün varlıkların 
sahibi olduğu ve onları koruyup 
kolladığı mesajını verir. 

3) “Rahman ve rahimdir” 
Yüce Allah üçüncü ayette 

tekrar rahman ve rahim sıfatla-
rını hatırlatır. Fatiha Suresinde 
Yüce Allah’ın peş peşe mer-
hametini hatırlatması O’nun 
merhamet ve bağışlayıcılığı 
konusunda ne kadar cömert 
olduğunun delilidir. Zaten Yüce 
Allah, Kur’an’ın bütününde, 
merhamet etmeyi, bağışlamayı 
seven ve bolca merhametini 
yansıtan olduğunu vurgular. Ay-
rıca merhamet etmeyi kendine 
yazdığını (En’am Suresi, 6/12-

54) ve merhametinin her şeyi 
kapsadığını söyler (A’raf Suresi, 
7/156). 

4) “Hesap gününün sahibidir” 
Mahşerde hesap zamanı 

insanları ve cinleri sadece Yüce 
Allah hesaba çekecektir. Orada 
karar verme ve otorite yetkisi 
yalnızla Yüce Allah’a aittir. Yani 
Yüce Allah, bu ayette, hesap 
gününde tek ve gerçek karar 
verici olduğunu, danışmanı 
olmayacağını bildirir ve tevhid 
vurgusu yapar. 

5) “Rabbimiz! Yalnız sana 
kulluk ederiz ve yalnız senden 
yardım dileriz” 

Yüce Allah bu ayette, insan-
lara duanın nasıl yapılacağını 
öğretir. Ayette cümle sırası 
önemlidir. Duada ilk cümle 
kullukla ilgilidir. Kulluk etmek, 
gerekenleri yerine getirmek ve 
fedakarlık yapmaktır. 

Ayette duada “biz” şeklin-
de çoğul zamir kullanılmıştır. 
Bunun sebebi Yüce Allah’a dua 
ederken sadece kendimiz için 
değil, herkes için dua edilmesi-
nin istenmesidir. Yani dualarda 
bencil olunmaması gerektiğidir. 

Yüce Allah, ayette, kendisin-
den yardım istenmeden önce 
fedakarlık yapılmasını söyle-
mektedir. Yani insanın Yüce 
Allah’a el açmasının anlamı 
şudur: Rabbim sana açılan bu 
ellerimiz üzerine düşeni yaptı, 
şimdi yalnız senden yardım 
istiyoruz. Biliyoruz ki senden 
başka kimse kimseye yardım 
edemez. 

6-7) “Bizi doğru yola, nimet 
verdiklerinin yoluna ulaştır; ga-
zaba uğratılmışların ve sapkın-
ların yoluna değil” 

Yine bu ayette Yüce Allah, 
duanın nasıl yapılmasını ve 
duada ne istenmesi gerektiğini 
bizlere öğretmektedir. 

Kur’an ayetlerinin birbirini 
açıkladığı gerçeğinden hareket 
edersek, ayette geçen “nimet 
verdiklerinin” kim olduğunu 
bulabiliriz. 

Yüce Allah nimet verdik-
lerinin kimler olduğunu Nisa 
Suresi, 4/69. ayette açıklar. Bu 
ayete göre Yüce Allah’ın nimet 
verdikleri; peygamberler, sı-
dıkkar (gerçeği doğrulayanlar), 
hakka şahitlik edenler ve iyilerle 
(salih amel amel işleyenlerle) 
beraber olanlardır. Bunların 
haricinde iyi işler yapmayan ve 
Kur’an’a kulaklarını ve kalplerini 
kapatanlar gazaba uğrayanlar-
dan olacaklardır. Burada şunu 
belirtmek gerekir ki iyi işlerin de 
ne olduğu Bakara Suresi, 2/177. 
ayette genişçe açıklanır.  

Fatiha Suresi 7 ayetten 
oluşan kısa bir sure olmasına 
rağmen Kur’an’ın önsözü nite-
liğindedir. Her gün, günde beş 
vakit kıldığımız namazların her 
rekatında okuduğumuz Fatiha 
Suresinin ne anlama geldiğini 
kısaca bu şekilde açıklamaya 
çalıştım. 
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Aralık, Kasım’dan Daha İyi....
Her ay aynı söz geliyor aklı-

ma, bu ay öbür aydan, öbür ay 
ötekinden, bilmem ne bilmem 
ne. Şu sözü halkı düşünüp 
söylemiş olamazlar, halkın hali 
ortada. Ha bir de hala halkın 
durumunu övenler var, herkes 
görmek istediği gibi görüyor 
tabi. “Biz iktidar olduktan 
sonra evlere buzdolabı geldi” 
diyenlerden ne beklenir ki? 
Sanırsın 2002 öncesinde 
Türkiye Cumhuriyeti, Taş Devri 
yaşıyordu.

***
2021                  2016
Dolar :  9,70      2.88
Euro :   11,21    3.21
Arada beş sene var, 

Merkez Bankası başkanı bu 
süreçte 4 kez, Maliye Bakanı 
3 kez değişmiş. Ekonomide 
güttüğümüz politikayı da 
anlamış değilim, dolar arttıkça 
biz endişe ediyoruz. Maaş 
erimesin diye dua edecek hale 
geldik. Dolar artıyor, benzine 
zam, dolar artıyor, motorine 
zam, dolar artıyor, yağa zam... 
Faiz düşüyor, dolar artıyor. 
Faiz ile dolar arasında sıkışıp 
kaldık, ne yöne gitsek yuvarla-
nıyoruz. 

***
Bu ülkenin gençlerinde ülke 

sevdası diye bir şey bırakma-
dılar. 18 yaşını dolduran her 
gencin aklında yurt dışı var. 
Türkiye’de üniversite okuyup 
doktor olmak yerine, Ame-
rika’da garson olarak daha 
fazla para kazanabiliyor insan. 
Sadece ekonomik açıdan değil 
eğitim açısından da bir eksiklik 
var Türkiye’de. Bu ülke Milli 
Savunma Bakanı olan birinin, 
Milli Eğitim Bakanı olduğunu 
bile gördü. Müfredat kişinin 
menfaatleri doğrultusunda dü-
zenleniyor sanırım. KPSS’de 
60 alan yerleşiyor, 90 alan 
açıkta kalıyor. Diyeceğim o 
ki, varsa nüfuzlu bir amcan, 

dayın; işin zaten dünden hazır. 
***
Sorun, sorun ve yine 

sorun... Hangi birini anlatsak 
diğeri eksik kalacak. Yoksul 
evine ekmek götürmek için 
emekli olduktan sonra bile ça-
lışıyor, bazıları da beş yerden 
maaş alıp gününü gün ediyor. 
Haksızlık, eşitsizlik, adalet-
sizlik... Kendi ülkemin şahane 
yönlerini anlatmak istedikçe, 
bunlar geliyor aklıma. Bu ka-
dar kötünün içinde iyiye rastla-
mak bir yana dursun, kötünün 
iyisine bile rastlayamıyoruz. 

***
Değinmeden olmaz... Her 

gün bir kadın, her gün bir 
anne, her gün bir kız çocuğu... 
Nerede yaşıyoruz biz? Ne 
zaman geldik bu hale? Neden 
kravat takıp mahkemeye çıkan 
herkesi adam yerine koyuyo-
ruz? Bir caniye melek kostümü 
giydirmek mi mahkemenin 
görevi? Böyle hukuk devleti-
yiz, şöyle hukuk devletiyiz... 
Adalet olmayan yerde hukuk 
devletinden söz etmek de ne 
garip şey! 

***
Dün, bugün, yarın... Gün 

geçtikçe dibe batıyoruz da 
hala “uçuyoruz” havaların-
da anlatılıyor bize. Herkes 
yanlış ve sadece onlar doğru, 
herkes bilgisiz ve cahil onlara 
göre. Aralık ne Kasım’dan 
ne Ekim’den, hiçbir aydan iyi 
olmayacak. Verilen sözler, 
vaatler yalan oldu, bir millet 
zenginin sömürgesinde devam 
ettirmeye çalışıyor hayatını. 
Cebindeki telefonu çıkar di-
yenler ile gidemeyiz fezaya. 

Atatürk’ün gittiği yoldan 
ayrılmaya başladığımız gün 
değiştik biz. Andımızı kaldırdı-
lar, Milli Bayramları kutlamadı-
lar. Her şeye rağmen; 

NE MUTLU TÜRK’ÜM 
DİYENE! 
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‘TEMiZ CEVRE
YESiL GiRESUN’
Vali Enver Ünlü, Giresun’da çevre farkındalığının artırılması 
ve çevre kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla “Temiz Çevre 

Yeşil Giresun” sloganıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Cevre kirliliğinin önlen-
mesi ve insanlarda 
çevre duyarlılığının 

oluşturulması için Vali Enver 
Ünlü’nün talimatıyla ve biz-
zat katılımıyla “Temiz Çevre 
Yeşil Giresun” sloganıyla 
Giresun Valiliği Çevre, Şe-
hircilik ve İklim Değişikliği İl 
Müdürlüğü’nün organizasyonu 
ile gerçekleştirilen etkinliğe; 
Giresun Üniversitesi, Alucra 
Kaymakamlığı, İl Jandarma 
Komutanlığı, İl Özel İdaresi, İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl 
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 
Giresun Turizm Altyapı Hizmet 
Birliği ile Çakrak Köyü halkı ve 
Kızılay gönüllüleri katıldı.

VALİ ÜNLÜ “DAHA 
TEMİZ BİR DOĞA, 
DAHA YAŞANABİLİR 
BİR DÜNYA İÇİN”

Vali Enver Ünlü, etkinlikle il-
gili yaptığı paylaşımda “Bugün 
de yaylalarımız için kolları sı-

vadık, atıkları topladık. Dünün 
en değerli mirası, geleceğimi-
zin emaneti olan doğamıza sa-
hip çıkıyoruz. Lütfen içtiğimiz 
suyun, soluduğumuz havanın, 
bastığımız toprağın kıymeti-
ni bilelim, tabiatı koruyalım. 
Kıymetli çocuklarımız; Bizler 
elimizden gelenin en iyisini 
yapacağız, ancak dünyayı 
bulduğunuzdan daha güzel bir 
konuma taşıyacak olan da siz-
lersiniz. Daha temiz bir doğa, 
daha yaşanabilir bir dünya he-
definde sizlere sonsuz güveni-
yoruz. Pırıl pırıl bir çevre için, 
gelecek kuşaklara tertemiz 
yarınlar bırakmak için, ortak 
evimiz olan dünyayı daha 
yaşanabilir bir yer kılmak için 
doğa dostu olmaya ve doğal 
hayatın işleyişini korumaya de-
vam edeceğiz. Çevrenin sahibi 
değil, bir parçası olduğumuz 
bilinci ve sorumluluğuyla suyu-
muzu, toprağımızı, yeşilimizi, 
mavimizi, kısaca tüm doğamızı 
seviyor ve koruyoruz” ifadeleri-
ni kullandı.

Giresun’da, “Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan 

Umut Ormanı” kampanyası 
başlatıldı.

Saadet Partisi İl Kadın 
Kolları Başkanlığı adına, parti 
binasında basın açıklaması 
yapan Erva Ak, son yıllarda, 
özellikle de yaz aylarında 
ülkede ciddi boyutta orman 
yangınları yaşandığını belirtti.

Doğayı hep birlikte yeniden 
onarabileceklerine inandık-
larını ifade eden Ak, şunları 
kaydetti:

“Bu farkındalıkla, Saadet 
Partisi Kadın Kolları olarak 

kurmak istediğimiz Necmet-
tin Erbakan Umut Ormanı ile 
doğamızda ve sosyal hayatı-
mızda kaybettiğimiz değerleri 
el birliği ile yeniden kazanaca-
ğımıza ve böylelikle yarınlara 
daha güzel bir ülke bırakaca-
ğımıza inanıyoruz. Üzerinde 
yaşadığımız bu dünya, Allah’ın 
bize emanetidir.”

Erva Ak, Saadet Partisi İl 
Başkanı Abdulkadir Bektaş 
ve İl Kadın Kolları Başkanı 
Sümeyye Gündoğdu’nun da 
katıldığı toplantıda, herkesi 
fidan bağışlamaya davet etti.

GİRESUN (AA)

Bektaş ve Gündoğdu’dan çağrı...

Giresun’da “Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Umut Ormanı” kampanyası başlatıldı

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

28 Kasım 
2021 Pazartesi www.giresungundem.com

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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Bulancak Millet 
Bahçesi… (1)

1987’de temeli atılarak 
yapımına başlanılan, 28 
yılda tamamlanmış ve açılışı 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 
yapılmış olan cami, 5 bin kişi-
nin aynı anda ibadet etmesi-
ne imkân sağlıyor…

✅ Madde ve mananın cem 
olduğu, belki bu özelliğiyle 
sair Millet Bahçelerine de 
emsal olabilecek müstesna 
bir dinlenme sahası…

Bahçesinin bu manevi 
özelliği, bırakınız küçük bir 
caminin yer almasını ancak 
20-30 m2’cik mescitlerle yeti-
nildiği 70-80 dönümlük Millet 
Bahçelerinin yanında daha 
da dikkat çekmekte ve ayrı bir 
anlam taşımaktadır…

*
‼ Millet Bahçesinin değeri-

ne değer katan ayrı bir farklılı-
ğı; 5-6 bin kitaplık kütüphane-
ye sahip olması…

*
Üst geçit ayaklarına oto 

park yapılması…
Millet Bahçesi inşaatıyla 

birlikte cami ve bahçe ile irti-
batı sağlayacak cami önünü 
üst geçit de yapılmış bulunu-
yor…

Millet Bahçesinde sona 
yaklaşıldığı bugünlerde bir 
taraftan da Karayolları Genel 
Müdürlüğü ve TOKİ Başkanlı-
ğının müşterek çalışmalarıyla 
özellikle Trabzon’dan Sam-
sun, Samsun’dan Trabzon 
istikametine giden yolcula-
rın gerek Cami’de namaz 
kılmalarına gerekse bahçede 
soluklanıp kısa bir süreliği-
ne de olsa dinlenmelerine 

imkân sağlayacak üst geçit 
ayaklarının yanına oto park 
yapım hazırlıkları da devam 
ediyor…

*
Sarayburnu Camii ve 

külliyesinin manevi sorum-
luğu bugün için merhum 
Eynesilli Hacı Mustafa Eren 
Hocaefendinin manevi evladı 
(BULANCAK ERENLER SA-
RAYBURNU CAMİ HAYIRLI 
HİZMETLER KÜLTÜR VE 
DAYANIŞMA VAKFI Başkan-
lığını da yürütmekte olan) as-
len Ordulu, naklen Bulancaklı 
Muhterem Hacı Yusuf Ziya 
Sipahi Hocaefendinin omuz-
ları üzerinde bulunuyor…

*
Bu yazı serisi devam 

edecek…
Gelecek yazımızda;
- Dernek Başkanı Hacı Yu-

suf Ziya Sipahi Hocaefendinin 
Millet Bahçesi hakkındaki 
değerlendirmelerini,

- Millet Bahçesinde yer 
alan Kütüphane ve sosyal 
tesislerini, 

- Karayolları Genel Mü-
dürlüğü ve TOKİ tarafından 
yürütülmekte olan üst geçit 
ayaklarında yapılmakta olan 
oto park projesini, 

Değerlendireceğiz inşal-
lah…

*
“Âvâzeyi bu âleme Dâvûd 

gibi sal; Bâkî kalan bu kub-
bede bir hoş sadâ imiş” (Bu 
âleme Hz. Davud gibi bir ses 
bırak¸ çünkü bu dünyada 
kalıcı olan güzel bir sestir.) 
(Bâkî)

Vesselam…

DONANIMLI PROJE
SENLiKOGLU: EN
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun yerel seçimler öncesi vaat 

ettiği mega projeler arasında yer alan Millet Bahçesi projesinin yapımı başladı

Yüklenici firma yetkilileri 
ile proje alanında bir 
araya gelen Belediye 

Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Gi-
resun’a önemli değer katacak bir 
projeyi daha hayata geçirecek 
olmanın mutluluğunu yaşadıkla-
rını belirterek: “Yediden yetmişe 
halkımızın tüm kesimine hitap 
edecek olan Millet Bahçemizde 
vatandaşlarımız doğayla baş 
başa hoşça vakit geçirebilecek. 
Vadettiğimiz projelerden birisini 
daha hayata geçirecek olmanın 
gururu ve mutluluğu içerisin-
deyiz. Biz vermiş olduğumuz 
sözleri seçim için değil, Giresun 
halkı hizmetlerin en güzeline 

layık olduğu için vermiştik. 
Giresun için varız. Giresun için 
çalışıyoruz. Böylesine büyük bir 
projeyi Giresun’umuza kazan-
dırılmasında en büyük katkısı 
olan Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre 
ve Şehircilik Bakanımız Sayın 
Murat Kurum’a, AK Parti Ekono-
miden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Sayın Nurettin 
Canikli’ye, ilgili diğer Bakanla-
rımıza, Milletvekillerimiz Cemal 
Öztürk, Kadir Aydın, Sabri 
Öztürk’e ve İl Başkanımız Kenan 
Tatlı’ya teşekkür ediyorum. Millet 
Bahçesi projemiz Giresun’umu-
za hayırlı olsun” dedi.

Yeşilay’ın Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 

katılımıyla gerçekleştirdiği Yeşilay 
Danışmanlık Merkezleri’nin 
(YEDAM) toplu açılış töreninde 
Giresun YEDAM’ın da açılışı 
yapıldı. Yeşilay Genel Başkanı 
Prof. Dr. Mücahit Öztürk’ün de 
katıldığı Yeşilay Genel Merkezi’n-
de gerçekleşen törene, Giresun’ 
YEDAM’dan canlı bağlantı yapı-
larak açılış kurdelesi kesildi. Açı-
lış törenine Giresun Valisi Enver 

Ünlü , Şube Başkanı Yusuf Enes 
ÇOLAKER ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, YEDAM personeli ve Gi-
resun protokolü katılım sağladı. 
Açılışların ardından Türkiye’nin 
81 ilinde ve KKTC’de hizmet 
veren YEDAM’ların toplam sayısı 
104’e ulaştı. 

YEDAM’ın Giresun’da hizmete 
girmesinden büyük mutluluk 
duyduklarını belirten Yeşilay Gi-
resun Şube Başkanı Yusuf Enes 
ÇOLAKER şunları ifade etti:

“Yeşilay, YEDAM’lar ile bağım-
lılıklardan kurtulmak isteyenlere 
ve yakınlarına ücretsiz hizmet 
veriyor. Türkiye’nin her yerinden 
115 YEDAM Danışma Hattı ile 
destek almak mümkün olsa da, 
vatandaşlarımız fiziki olarak bir 
merkeze gelmeyi ve uzmanlar-
la yüz yüze görüşmeyi tercih 
edebiliyor. Bu kapsamda ilimizde 
YEDAM’ın hizmet vermesi bize 
ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın 
yakınında olmak açısından büyük 
önem taşıyor. Bu açılış töreninin 
Sayın Cumhurbaşkanı’mızın 
katılımıyla yapılması da bizim 
için büyük onur. Bağımlılıklarla 
mücadelemizi sahiplendiği ve 
bizlere her zaman destek olduğu 
için kendilerine yürekten teşekkür 
ediyoruz. YEDAM’ın tüm hem-
şerilerimize hayırlı olmasını te-
menni ediyor; bağımlılıklarından 
kurtulmak için desteğe ihtiyaç 
duyan herkese kapımızın açık 

olduğunu vurgulamak istiyorum.”

YEDAM bağımlı 
bireylere ve ailelerine 
ücretsiz destek sağlıyor

Yeşilay, Yeşilay Danışmanlık 
Merkezleri (YEDAM) ile bağım-
lılara ve yakınlarına ücretsiz 
psikososyal destek sağlıyor. 
YEDAM’ın tamamı bağımlılık 
alanında uzman psikolog ve 
sosyal hizmet uzmanlarından 
oluşan ekibi; alkol, tütün, mad-
de, kumar ve teknoloji ile ilgili 
sorunlar yaşayan kişilere ücret-
siz psikolojik ve sosyal destek 
sağlayarak yeniden hayata 
kazandırılmaları için yardımcı 
oluyor. Aynı zamanda aile ve 
yakınlarına da destek vererek 
bozulan yaşam düzeninin ona-
rılmasını ve ilişkilerin sağlıklı 
devam etmesini destekliyor. YE-
DAM’a 115 YEDAM Danışma 
Hattı üzerinden ulaşılabiliyor. 

Giresun Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan 
tarafından gerçekleştirildi. Çolaker örnek çalışmalarıyla iz bırakıyor

Çolaker’den Yedam Müjdesi

‘Çevre temizliğine 
önem gösteriyoruz’
Keşap Belediyesi Park ve 

Bahçeler ekipleri, yaba-
ni otların temizliği çalışmalarını 
sürdürüyor.

Park ve bahçelerde halkın 
kullanımına açık tüm alanlarda 
yabani ot temizliği çalışmaları 
ile estetik bir görünüme kavuş-
turuluyor.

Keşap Belediyesi Başkanı 
Mehmet Emür “Halk sağlığını 

korumak için tüm önlemleri 
alıyoruz. Park ve Bahçeler 
ekiplerimiz halka açık tüm 
alanlarda yabani ot temizliği 
yapıyor. Park ve bahçeler 
başta olmak üzere planla-
malar dahilinde çalışıyorlar. 
Çevre temizliğine özen 
gösteriyoruz ve çalışmala-
rımız devam edecek” diye 
konuştu.



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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Merhaba sevgili dostlar, 
Merhaba değerli canlar, 
Bugün günlerden 8 Ka-

sım.. 
Bugünkü sohbetimizi; 
‘Dünya Şehircilik Günü’ 

üzerine yapmamız lazım... 
Çünkü 1949 yılında böyle 

bir ‘gün ilan ediliyor... 
1976 yılından bu yana 

da bizim ülkemiz böyle bir 
‘günün’ kutlanmasını önem-
siyor, onay veriyor... 

Ve o tarihten bu yana 
bizim ülkemizde de kutlan-
maya başlanıyor... 

‘Bizim ülkemizde de kut-
lanıyor’ diyorum demesine 
de... 

Siz bakmayın benim öyle 
dediğime.. 

Çünkü ben bizim ülkemiz-
de böyle böyle bir ‘şehircilik 
gününün’ kutlanıp-kutlanma-
dığını şahsen bilmiyorum... 

Eğer kutlanıyorsa da... 
Muhtemelen ‘dualarla ve 

temennilerle’ şöyle kutlanı-
yordur diye düşünüyorum; 

İnşallah en kısa zamanda 
şu çarpık kentleşmeye son 
verilir de; 

Uzayın derinliklerini işgal 
eden beton yığınlarının 
olmadığı... 

Altyapı yoksunu gecekon-
du varoşlarının oluşmadığı 
planlı ve modern bir ‘şehir’ 
kurmayı da nasip eder Allah 
bir gün... 

Eğer gerçekten ‘şehircilik 
günü’ kutlanacaksa; 

Kaldırımlara arabaların 
çekilmediği... 

Manavın, esnafın kasala-
rını ve tezgahlarını kaldırım-
ların üzerine dizmediği bir 
şehirleşme kültürü olursa... 

İster, sokak ve caddelerde 
olsun... 

İster, iki katlı evlerde ve 
gökdelenlerde; 

Engelliler de düşünülerek 
yürüme merdivenleri yapıl-
mamışsa... 

“Amaaaan sende” deyip 
savsaklanmışsa; 

‘Şehircik Günü’ kutlama-
nın hiçbir alemi yok!.. 

‘Gününü’ kutlayacağımız 
şehirde; 

Otomobillerin çekileceği 
yeterli otopark yoksa... 

Şehir içinde sokaklarda 
trafik akışları haftada-bir 
değişiyorsa... 

Ve en önemlisi de; 
Trafik ışıklarında ‘sarı ışık’ 

yanar-yanmaz birdenbire bir 
‘korna korusu’ kültürü yaşa-
nıyorsa... 

Ve bunun içinde hiçbir 
önlem düşünülmüyorsa... 

‘Şehir Gününü’ kutlayıp da 
ne yapacaksın birader!? 

Köy kültürüyle şehre gelip 
yerleşenler; 

(Ki, herkes gibi onlarında 
şehre gelip yaşama hakları 
var....)

Ancak; 
Sofra bezini hala balkon-

dan aşağı silkeliyorsa... 
Islak çamaşırları yine 

balkondan aşağı asıp kuru-
tuyorsa... 

Komşuya seslenirken 
hala “Huuuu!” diye herkesin 

duyacağı bir şekilde sesleni-
yorsa... 

Boğazını temizlemek için 
gelişigüzel yere tükürüyor-
sa... 

Burnundan horultulu 
sesler çıkararak, hala yere 
sümkürüyorsa... 

Yani; 
Şehre inince, ne yapaca-

ğını şaşırmışsa... 
Köy kültürünü olduğu gibi 

şehre taşımışsa... 
Bir türlü şehir kültürüne 

ayak uyduramıyorsa... 
Kısacası; 
Köy kültürünü-kent kültü-

rüyle... 
Arabesk kültürü-Pop kül-

türüyle.. 
Edebi kültürü-sokak kül-

türüyle sarmaş-dolaş olmuş-

sa... 
Ve bu konuda da; 
Şehirlerin yerel yönetim-

leri bu konuda ‘kente uyum 
kültürü’ gibi eğitim çalışmala-
rı düşünmüyorsa... 

Tam tersine; 
Köylü kültürüne popülist 

öykülenmeler yaparak, siyasi 
çıkarlara tahvil etmeye çalı-
şıyorsa, hangi ‘şehir gününü’ 
kutlayacaksın arkadaş! 

Özetleyerek sonlandıra-
cak olursak; 

Her yörenin ve her bölge-
nin kendine özgü çok güzel 
kültürel bir yapısı vardır... 

Ve köylerimizin bu güzel 
kültürü yaşadığımız köylere 
yakışır... 

Şehirlere inince de bu 
kültür farklılaşır... 

Kimler doğma-büyüme 
kentsoyludur onu bilemem 
ama... 

Bizler kırsal kesimlerden 
ve köylerden gelip yerleştik 
şehirlere.. 

Doğruyu söylemek gere-
kirse; 

Şehirlere ilk indiğimizde 
şaşırdık da birdenbire... 

Ama daha sonra da 
ister-istemez ayak uydurmak 
zorunda kaldık... 

Ve madem ki dedik; 
Şehirde yaşamaya karar 

verdik... 
O halde şehrin yaşam 

kurallarına ayak uydurmak 
zorundayız... 

Sanat hareketlerini takip 
etmek gerekiyorsa; 

Tiyatroya, Operaya gitme-
liyiz... 

Açılacak olan resim sergi-
lerini takip etmeliyiz... 

Sinemaya gitmek gereki-
yorsa; sinemaya... 

Konsere gitmemiz gereki-
yorsa; konserlere gitmeliyiz... 

Vesaire, vesaire... 
Kısacası; 
Köyde ‘köy’ yaşamına... 
Şehirde ‘şehir’ kültürüne 

ayak uydurmalıyız... 
Sizce de böyle olması 

gerekmez mi? 
Buyurun... 
Şimdi söz sırası sizin...

KÖYDEN İNDİM ŞEHRE 
ŞAŞIRDIM BİRDENBİRE

Giresun’da geçen yıl 
yaşanan sel felaketi 
nedeniyle zarar gören 

kırmızı benekli alabalık po-
pülasyonunun artırılması için 
derelere 25 bin yavru balık bı-
rakıldı. Valilikten yapılan yazılı 
açıklamada, kentte 22 Ağustos 
2020’de yaşanan selde dere-
lerde zarar gören kırmızı be-
nekli alabalık popülasyonunu 
desteklemek amacıyla çalışma 

yürütüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda Doğa Koru-

ma ve Milli Parklar Giresun 
Şube Müdürlüğünce 2020 
yılında 28 bin yavru kırmızı 
benekli alabalığın salındığı, bu 
yıl da 25 bin yavrunun derele-
re bırakıldığı aktarıldı.

Belirlenen program kap-
samında Vali Enver Ünlü’nün 
katılımıyla merkeze bağlı İniş-
dibi köyünde de dereye 5 bin 

yavru salımı gerçekleştirildiği 
kaydedildi.

Ayrıca, 2011-2020 yılları 
arasında Giresun’un muhtelif 
derelerine 608 bin doğal ala-
balık yavrusu, Şebinkarahisar 
ilçesi Toplu Konak Göleti’ne 
75 bin Abant alabalığı olmak 
üzere toplam 683 bin balık 
salımı gerçekleştirildiği de 
vurgulandı.

GİRESUN (AA)

Giresun’da selde zarar gören alabalık popülasyonu için derelere 25 bin yavru salındı

25 BiN YAVRU BIRAKILDI
Giresun’da “Yerel Hayvan Koruma
Gönüllüsü” eğitim semineri düzenlendi

Giresun Belediyesi 
Veteriner İşleri 

Müdürlüğü tarafından, 
“Yerel Hayvan Koruma 
Gönüllüsü” eğitim semine-
ri organize edildi.

Belediyeden yapılan 
açıklamaya göre, Hay-
vanları Koruma Kanunu 
kapsamında düzenlenen 
eğitim seminerine, Doğa 
Koruma Milli Parklar Şube 

Müdürlüğü ve Veteriner 
Hekimler Odasından yetki-
liler katıldı.

Katılımcılara, Veteriner 
İşleri Müdürü Mustafa 
Akçay ve veteriner hekim-
ler tarafından, Hayvan-
ları Koruma Kanunu ve 
Uygulama Yönetmeliği, 
Ev ve Süs Hayvanlarının 
Korunmasına Dair Av-
rupa Sözleşmesi, sokak 

hayvanlarının sağlık, 
bakım ve beslenme, hasta 
hayvanların tanınması ve 
ilk yardım gibi konularda 
iki gün eğitim verildi.

Eğitime katılanlar 
sertifikalarını, Belediye 
Başkan Yardımcısı Osman 
Öden ile Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Giresun Şube 
Müdürü Ali Hıdır’ın elinden 
aldı. GİRESUN (AA)



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

58 Kasım 
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SiZiN KANALINIZ (YOUTUBE) ABONE 
OLMAYI VE TAKiP ETMEYi UNUTMAYIN

Karşılaşmayı değer-
lendirerek sözlerine 
başlayan deneyimli 

teknik adam, “Ben daha önce 
de Sivasspor’da çalıştım. Şimdi 
de nedeneyse 3 yılı doldurdum. 
Birçok kritik maçlar oynadık. 
O maçlar çok çok iyi hazır-
landığımız maçlardı. Bu maç 
belki de o maçlardan daha iyi 
hazırlandığımız bir maçtı. Hafta 
içerisinde yaptığımız antren-
manlar olsun, Giresunspor 
analizi olsun, oyuncuları tek tek 
analiz ettik. Çok iyi bir şekilde 
konsantre olarak buraya geldik. 
Arkadaşlarımızla maçın önemi-
ne dair her şeyi konuştuk. Ama 
maalesef konuştuklarımızın 
hepsi ya tesiste yada soyunma 
odasında kaldı. Beklemedi-
ğimiz kötü bir futbol oynadık. 
Sanki sahada 11 kişi değil de 
8-9 kişi gibi oynadık. İlk yarı 
maalesef bir sürü pozisyon-
lar verdik. Bir türlü oyundaki 
dengeyi kuramadık. Ben bu 

kadar kötü oynayacağımızı 
hiç düşünmüyordum. Çünkü 
hepsi çok yetenekli oyuncular, 
yüksek kapasitede oyuncular. 
Ama maalesef kapasitelerini 
sahaya yansıtamadılar. İkinci 
yarı oyuncu ve taktik değişik-
likleri yaptık. Sıkıntı yaşadığı-
mız yerleri güçlendirdik. Daha 
dengeli bir maç oldu. Gelen 
pozisyonlar oldu ama değer-
lendiremedik. Beklediğimizin 
altında bir futbol oynadık. Bir 
puan aldığımız için üzülüyoruz” 
ifadelerini kullandı.

“Bu maçı 
unutmayacağız”

Giresun maçından dersler 
çıkaracaklarını söyleyen Çalım-
bay, “Bu maçı unutmayacağız. 
Yaptığımız hataları unutmaya-
cağız. Biz bunların hepsini bir 
bir yazıyoruz zaten. Yukarıdan 
seyreden arkadaşlarımız da 
yazıyor. Ben ruh gibi bir takım 
istemiyorum.” diye konuştu.

Rıza Çalımbay: ‘Ruh gibi 
bir takım istemiyorum’

Maçta çok kötü oynadıklarını söyleyen Çalımbay, “Ben ruh gibi bir takım istemiyorum. Agresif, sert her şeye saygılı, 
işine saygılı her şeyi yapacak bir takım istiyorum. Geçen sene ve ondan önceki sene gibi, aynısını da yapacağız” dedi

Giresunspor’un futbol-
cusu Hamidou Traore, 

Sivasspor maçında 
rakibine yaptığı mü-
dahale sonrası ikinci 
sarı karttan kırmızı 
kart gördü. 

Traore, 13. haf-
tada Yeni Malatya 
mücadelesinde 
forma giyemeyecek.
Süper Lig’in 12. 
haftasında 0-0 bera-
berlikle sonuçlanan 

Sivasspor - Giresunspor kar-
şılaşmasının 79. dakikasında 

Giresunspor’un 
futbolcusu Hamidou 
Traore, sarı kart 
gördü. Daha sonra 
maçın 88. dakikasın-
da rakibine yaptığı 
faul sonrası hakem 
Ümit Öztürk, sarı 
kartını çıkardı ve Tra-
ore ikinci sarı karttan 
kırmızı kart görerek 
oyun dışı kaldı.

Traore, Malatya 
maçında yok

iKi TAKIMDA 5 EKSiK
Spor Toto Süper 

Lig’in 12. haf-
tasında temsilcimiz 
Giresunspor’u konuk 
eden DG Sivasspor 3 
önemli oyuncusundan  
eksik bir şekilde sahaya 
çıktı.

Kırmızı-beyazlılarda 
sakatlığı bulunan Aaron 
Appindangoye, Jorge 
Felix ve Koray Altınay, 
Giresunspor’a karşı sa-
hadaki yerini alamadı.  

YEŞİL- BEYAZLILAR
Çotanaklar’da Gazian-

tep FK maçında gördüğü 
sarı kart nedeniyle cezalı 
duruma düşen ve geçen 
haftaki Fraport TAV An-
talyaspor müsabakasın-
da oynayamayan stoper 
Perez,  ile  Antalya sına-
vında taraftarların ıslıkla 
protesto ettiği Sankhare’ 
de sakatlığından dolayı 
ter dökemedi.

Toplantıya TFF Danışma-
nı, IFAB Teknik Direktörü 

ve İngiltere Futbol Federas-
yonu Hakem Kurulu Başkanı 
David Elleray de online olarak 
bağlandı.

Türk hakemlik sistemini 
gözden geçirmek üzere çalış-
malara başlayan David Elleray, 
komisyona MHK’nin işleyişi, 
hakemlik organizasyonu, ha-
kemlerin gelişimi, VAR eğitim-
leri gibi konularda yapılacak 
araştırmalar ve planlamalarla 
ilgili bilgiler verdi.

Çalışma Grubu, ilk toplan-
tının sonunda kısa, orta ve 

uzun dönem çalışma esaslarını 
belirleyerek gerekli aksiyonların 
alınması konusunda hemfikir 
kaldı.

Toplantıda ayrıca Türk ha-

kemliğinin çok daha iyi nokta-
lara gelmesi için yeni sistemle 
ilgili yapılacak çalışmaların hızlı 
bir şekilde yürütülmesi konu-
sunda karar alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği 
Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği’nin birlikte oluşturduğu ‘Türk 
Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu’  Riva’da toplandı

Türk Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu ilk toplantısını yaptı

NELER OLACAK?

Giresun’daki basketbol ateşinin 
yeniden yanması için harekete 

geçen Giresun Belediye Gençlik 
Spor Kulübü, yeni sezonda Kadınlar 
Bölgesel Basketbol Ligi’nde müca-
dele edecek.

Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu’nun talimatıyla kısa 
sürede yapılanma içerisine giren ve 
Türkiye Basketbol Federasyonu’na 
Kadınlar Bölgesel Basketbol liginde 
boy gösterecek olan Giresun 
Belediye Gençlik Spor Kulübü, ligin 

başlamasına kısa bir süre kala Co-
ach Salim Taslı ve ekibi nezaretinde 
çalışmalarını sürdürüyor.

Temsilcimizin grubunda Başkent 
Kartalları, DİBA, Elazığ Basketbol, 
Toroslar Belediye ve Altaş Tigers 
yer alırken ligde ise toplam 26 
takım mücadele edecek.

Giresun Belediye Gençlik Spor 
Kulübü Başkanı Alaattin Hafızoğlu 
mütevazi ancak iyi bir kadro oluş-
turduklarını bildirerek: “Giresun bir 
basketbol şehri. Bizlerde bölgesel 

lige katılım sağlayarak Salim Taslı 
hocamızla birlikte hem alt yapımız-
dan hem de bize yarar sağlayabile-
cek basketbolcularımızı kadromuza 
dahil ettik. İyi bir oluşum gerçekleş-
ti. Bizim temel hedefimiz; Gire-
sunlu bayan basketbolcularımızın 
gelişimine katkı sağlamak ve yeni 
sporcular yetiştirmek ve Alperen 
Şengün de olduğu gibi Giresun’un 
adını daha da duyurmak olacak. İyi 
bir sezon olmasını temenni ediyo-
rum.” dedi.

‘Bölgesel Ligde Mücadele Edecek Olan
Basketbol Takımımız Çalışmalarını Hızlandırdı’



GÜNDEM
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(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

Görelespor Yönetimi Futbol 
Federasyonundan gelecek müjdeli 
haberi beklerken Ocak ayının 
söylenmesi ancak tam olarak  bir 
tarihin verilememesi müjdeninde 
yarım kalmasına neden oldu.
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Deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Giresunspor 
bu zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılacağına inanıyor.

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

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: 68 Kasım 2021 Pazartesi

BİR PUANA RAZI OLDUK

Giresunspor kendi 
evinde Antalyaspor 
mağlubiyeti son-

rası deplasmanda süper 
ligin güçlü takımlarından 
Sivasspora konuk oldu. 
Giresunspor karşısında 
Sivasspor Teknik direktörü 
Yatabare, Henrike, Gradel 
ve Kayode ile dörtlü forvet 
oynattı. Aynı zamanda 
Diabateye önlem almış. 
Diabate’ye top ayağına 
gelince iki Sivassporlu pres 
yapıyor.

Sivasspor’un baskısını 
kıran Giresunspor orta 
alanda oyuna hakim oldu. 
Yirmi dakikadan sonra 
Giresunspor oyuna ağırlı-
ğını koyarak gol aramaya 
başladı. Her iki takımda 
mücadele sonunda ka-
zandıkları topu atak ola-
rak kullanmaya çalıştılar. 
Oyuna ağırlığını koyan taraf 
Giresunspordu.

Giresunsporlu futbolcular 
ani ataklarla Sivasspor de-
fansını az adamla yakala-
dıkları pozisyonları de-
ğerlendiremediler. Dukara 
ayağına gelen topu değer-
lendire kadar Sivasspor’un 
defans elemanlarının 
müdahalesi neticesinde 
hücum başlamadan bitiyor. 
Kendisine gelen topları seri 
olarak arkadaşlarına  akta-
rabilse Giresunspor’u öne 
geçiren golü atabilirlerdi.

Giresunspor, kuvvetli 
rakibi karşısında iyi futbol 
oynayarak ilk kırk beş daki-
kada öne geçebilirdi. Pozis-
yon arayan ve yakaladıkları 
pozisyonları cömertçe har-
cayan taraf Giresunspordu. 
Sivasspor kalecisi Ali’nin 
yerinde müdahalesi Gire-
sunspor’un öne geçmesini 
önledi. İlk kırk beş dakikada 
yedi gol pozisyona giren ve 
bu pozisyonları değerlen-
diremeyen Giresunsporlu 

futbocular ve Sivasspor 
kalecisi Ali idi..

İlk yarı güzel futbolunu 
golle taçlandıramayan Gi-
resunspor, ikinci yarıda ata-
cağı gol ile deplasmandan 
galip ayrılmak niyetindeydi. 
Giresunsporlu futbolcular 
Sivasspor ceza alanına 
kadar muhteşem paslaşma-
larla gelip  ceza alanında 
top kayıpları yaşıyorlar.

Sol tarafta Gradeli unu-
tan Giresunsporlu futbol-
cular, Gradel’in ortasına 
Yatabare ve Henrik vura-
mayınca top auta çıktı.

Giresunspor son on beş 
dakikada bloklar arasında-
ki mesafeyi açık bırakınca 
Sivasspor baskısı artmaya 
başladı. Ani kontrakla ceza 
alanına girmeye çalışan Di-
abate’ye arkadan müdahale 
eden Uğur kırmızı kart göre-
rek takımını on kişi bıraktı. 
Sülaymanov’un hatalı pasını 
önlemeye çalışan Travre sarı 
kart görerek çift sarı karttan 
dolayı takımını on kişi bıraktı.

Giresunspor oynadığı 
futbol ile taraftarını sevindi-
riyor. Ancak oynadığı futbol 
skora yansımıyor. Dukara 
ağır kalıyor. Arkadaşlarına 
pasör vazifesi yapsa daha 
faydalı olur. Gol atma  sev-
dası top kayıpları yaşanma-
sına neden oluyor. 

Sivasspor gibi güçlü bir 
rakipten oynadığı güzel fut-
bol ile  deplasmanda puan 
alarak dönmesi ve galibi-
yeti kaçırması şansızlıktı. 
Serbest atışları kullanan 
futbolcu arkadaşların direk 
kaleye vurmaları yerine orta 
yapmaları daha avantajlı 
olur düşüncesindeyim. 
Galibiyeti kaçırdığımızamı 
üzülelim yoksa  aldığımız  
bir puanamı sevinelim… 
OYNADIĞIMIZ FUTBOLUN 
KARŞILIĞINI ALMAYA 
DİKKAT EDELİM..

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur
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Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis
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Ali Zafer Topşir
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Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

SiVAS’TA SESSiZ GECE: 0-0
Rakibine karşı pozisyonlar bulan ancak her karşılaşmada olduğu gibi 

son vuruşları yapamayan Giresunspor, 3 puanı kaçıran taraf oldu.

Süper Lig’in 12. haftasın-
da D.G. Sivasspor, GZT 
Giresunspor’u konuk etti. 

Müsabaka golsüz beraberlikle 
sona erdi.

Maçtan dakikalar
2. dakikada sağ kanattan 

Fajr’ın ortasında, ceza alanında 
yükselen Goutas’ın kafa vuruşu 
üstten az farkla dışarı çıktı.

4. dakikada sol çapraz-
dan kazanılan serbest vuruşu 
Girsunspor’da Zeki kullandı. 
Doğrudan kaleye gönderdiği top 
üstten auta çıktı.

13. dakikada Uğur’un pasında 

soldan ceza alanına hareketle-
nen Henrique, yerden sert vurdu, 
direğin dibinden top auta çıktı.

31. dakikada ceza alanın-
da topla buluşan Doukara’nın 
vurunda top savunmadan sekip 
kornere çıktı. 

35. dakikada sağdan Suley-
manov’un pasında ceza alanın-
da topla buluşan Doukara’nın 
çaprazdan şutu auta gitti. 

39. dakikada Traore’nin 
ceza alanı dışından sert şutunu 
kaleci Ali Şaşal iki hamlede 
kontrol etti

53. dakikada Fajr’ın kullandı-
ğı serbest vuruşta ceza sahası 

içerisinde bulunan Yatabare’nin 
kafa vuruşu ile kaleyi hedef aldı, 
top auta çıktı.

62. dakikada Pedro’nun yaptı-
ğı ortada Uğur kaleyi hedef aldı, 
top auta gitti.

84. dakikada Diabate’ye sert 
faul yapan Uğur kırmızı kart 
görüp oyun dışı kaldı.

87. dakikada Gradel’e faul 
yapan Traore ikinci sarı kartını 
görüp kırmıza kart görerek oyun 
dışı kaldı.

90. dakikada Flavio’nun pasın-
da toplu buluşan Balde, topu ağ-
larla buluşturdu. Ofsayt gerekçesi 
ile pozisyon gol sayılmadı.

STAT: Sivas 4 Eylül
HAKEMLER: Ümit Öztürk 

HHH, İsmail Şencan HHH, Esat 
Sancaktar HHH

D.G. SIVASSPOR: Ali Şaşal 
HH, Erdoğan HH, Goutas HH, 
Caner HH, Uğur HH, Fajr HH ( 
Ziya dk. 86 ?), Hakan HH (Fredrik 
dk. 75 H), Gradel HH, Yatabare 
HH (James dk. 68 H), Pedro 
HH (Sefa dk. 75 H), Kayode HH 
(Cofie dk. 46 HH)

GZT GIRESUNSPOR: Okan 
HH, Zeki HH, Diarra HH, Douglas 
HH, Behich HH, Traore HH, Fla-
vio HH (Erol dk. 90+3 ?), Diabate 
HH, Suleymanov HH (Pelupessy 
dk. 80 H), Serginho HH (Hay-
rullah dk. 90+3 ?), Doukara HH 
(Balde dk. 68 H)

KIRMIZI KARTLAR: Uğur (dk. 
84) (D.G. Sivasspor), Traore (dk. 
87) (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Yatabare, Rıza 
Çalımbay (D.G. Sivasspor) Zeki, 
Doukara, Flavio (GZT)

Keleş, “Geçen hafta kendi evi-
mizde kaybetmiştik. Burada 

kazanmak istiyorduk. Kazanmak 
adına iyi oyun oynadığımızı dü-
şünüyorum. Gol pozisyonlarımız 
da var. Rakibimize de çok fazla 
pozisyon verdiğimizi düşünmüyo-
rum. Geçen haftayı iyi oyun olarak 
telafi ettik ama puan olarak telafi 
edemedik. Yeni kurulan bir takımız 
ama birçok şeyi aştık. Biraz üçün-
cü bölgede sorunlarımız var, onu 
da çözünce daha iyi olacağına 
inanıyorum” diye konuştu.

‘TELAFi EDEMEDiK’
Keleş “Rakibimize de çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Geçen 
haftayı iyi oyun olarak telafi ettik ama puan olarak telafi edemedik” dedi.


