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ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN
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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(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

TASARRUF İÇİN 
KUZUMU KESMELİ 

YOKSA LOKMALAR’MI 
KÜÇÜLMELİ

(Yazısı Sayfa 4’te)

Kılıçaslan, “Ben Duroğlu’nu 
ilçe yapılacak hale getir-
dim ama izin verilmedi. 

Bari Batlama’ya ilçe kurulmasına 
takoz konulmasın. Giresun’un 
komşuları Ordu gibi Büyükşehir 
olması için yeni ilçeler kurması 
lazım. Büyük düşünmek lazım. 
Yeni ilçeler kurulmadan bu il nasıl 

Büyükşehir olacak? 
Bu ilde vizyonu 
ve ufku geniş 
siyasetçiler göreve 
gelmeli. Gelecek 
Partisi olarak bizler 
hem Duroğlu’nu 
hem Batlama’yı ilçe 
yapacağız. Bat-
lama ilçe yapma 
komitesi bu şehre 
büyük düşünmeyi 
öğretti.Sizleri ayrı 

ayrı tebrik ediyorum” dedi. 
Komite sözcüsü Hakan Cen-

ger ise Kılıçaslan’dan destek iste-
di. Cenger, “Verdiğiniz destek çok 
çok önemli. Batlama bu imzaları 
unutmayacak” dedi.

Batlama Vadisi’ne ilçe kurul-
masına karşı olanlara Turan’dan 

tepki geldi ..
Yeniden Refah Partisi’nin 

önemli kurmaylarından Arif Tu-
ran, Batlama’ya ilçe kurulmasına 
karşı çıkanları çözmekte zorlan-
dığını ifade ederek, “İlçe kurulma-
sının zararı hiç yok. Faydası çok. 
Batlama ilçe olursa kimse zerre 
kadar zarar görmeyecek ama 
yüzlerce kişi iş aş bulacak” dedi. 

Gelecek Partisi ziyaretinde 
önemli mesajlar veren Turan, 
Yeniden Refah Partisi olarak pro-
jeye tam destek verdiklerini ifade 
ederek, Gelecek Partisi İl başkanı 
Murat Kılıçaslan’ı göreve çağırdı.

İMZA YAĞMURU
Daha sonra imza yağmuru ya-

şandı. Başkan Kılıçaslan ve tüm 
partililer tek tek imza verdi.

GELECEK PARTiSi’NDEN BATLAMA
iLCESi iCiN iMZA YAGMURU

Yeniden Refah İl Başkan Yardımcısı Turan, “Batlama’ya ilçe kurulmasına karşı çıkanların ne 
yapmak istediklerini çözmekte zorlanıyoruz. Siyaset yıkmak için değil yapmak için yapılır” dedi

Gelecek Partisi Giresun il başkanı Murat Kılıçaslan, Duroğlu ve Batlama’nın ilçe 
yapılmasının Giresun’un geleceğine yönelik tarihi fırsatlar doğuracağını söyledi

Giresun’da resmi 
ilan yayınlama 
hakkına sahip 

günlük gazetelerin sahipleri 
ve yetkilileri, Giresun Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı 
Hasan Çakırmelikoğlu’nu zi-
yaret etti. GTSO’da gerçek-
leşen ziyarette, gündemdeki 
konular hakkında karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunul-
du. Ziyaret vesilesiyle 10 
Ocak Çalışan Gazetecileri 
Günü’nü kutlayan GTSO 
Başkanı Çakırmelikoğlu, 
yerel basının önemine vurgu 
yaparak, her zaman olduğu 
gibi bundan sonra da yerel 
basının yanında ve destekçi-

si olmaya devam edeceğinin 
altını çizerek gazete yetkilile-
rine çalışmalarında başarılar 
diledi. Gazete yetkilileri de 
yerel basına verdiği destek-
ler nedeniyle Çakırmelikoğ-
lu’na teşekkür etti. Ziyarete 
Öncü ve Ekspres Gazetesi 
İmtiyaz Sahibi Murat Yaka-

rışık, Yeni Giresun Gazetesi 
İmtiyaz Sahibi Fatih Öztürk, 
İleri Gazetesi Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Mesut Erdo-
ğan, Yeşilgiresun Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni 
Egemen Öğütçü ile Gündem 
Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü Mustafa Cici katıldı.

TEMSiLCiLERiNi KABUL ETTi
CAKIRMELiKOGLU GAZETE

MHP’DEN GAZETECiLERE ZiYARET
Giresun Belediye Başkan Yardımcısı 

Hasan Yılmaz ve MHP’li kurmay 
ekibi, Gündem Gazetesi’ni ziyaret ederek 
gazeteciler gününü kutladı. Yazı İşleri 
Müdürü Mustafa Cici tarafından karşılanan 
Yılmaz ve partili kurmaylar ile fikir alışveri-
şinde bulunuldu. Gündem Gazetesi olarak 
sayın Yılmaz ve ekibine nezaketleri için 
teşekkür ediyoruz.

Görele Belediye Başkanı Tolga ERENER, 10 
Ocak’ta gazetecileri unutmadı. Medyaya 

sahip çıkmasıyla tanınan ve başarılı bir idarecilik 
yapan Erener, Giresun Basınına yemek verdi. 

Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram 
ise Erener’e nezaketi için teşekkür etti. 

ERENER MEDYAYI UNUTMADI Deva Partisi Giresun İl Başkanı Özgür Oku-
sal, 10 Ocak Gazeteciler gününde gazete-

cileri unutmadı. 
Gazetecileri ziyaret eden Okusal, “Tüm 

gazetecilerimizin yanındayız. Deva partimizin 
iktidarında özgür basın ortamı oluşacaktır” dedi. 

OKUSAL: MEDYA BAGIMSIZ OLMALI

‘GAZETECi KARDESLERiMiZ AYNI
ZAMANDA EKiP ARKADASLARIMIZ’

Keşap Belediye Başkanı Mehmet 
Emür yerel basın ve ulusal basın 

temsilcileri ile bir araya geldi. 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik eden 
Başkan Emür; fedakârca çalışan basın 

mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazete-
ciler Günü’nü kutladı. Giresun Gazeteci-
ler Derneği Başkanı Bekir Bayram günün 
anlam ve önemi için Başkan Emür’e 
plaket takdim etti.            n SAYFA 3’TE

TIĞLI’DAN 
KiRLiLiK 
UYARISI

n SAYFA 2’DE



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Başkan Emür’’ 10 Ocak 
Gazeteciler Günü 
nedeniyle Keşap’ta 

gazeteci kardeşlerimizi konuk 
ettik. Hepimiz öncelikle iyi bir 
ekip ve aileyiz. Gazeteci arka-
daşlarımızla sohbet edip bu an-
lamlı günlerini kutladık. Dernek 
Başkanımız Bekir Bayram ve 
basın çalışanı arkadaşlarımı-
za tarafıma sundukları plaket 
için teşekkürlerimi sunuyo-
rum. Gece, gündüz demeden, 

zor şartlar altında fedakarca 
görev yapan değerli basın 
mensuplarının, ilimizin sosyal, 
kültürel ve ekonomik gelişmesi, 
kalkınması için yürütülmekte 
olan çalışmalar ile projelerin 
vatandaşlarımızla paylaşıl-
masında ve kamuoyu tarafın-
dan sahiplenmesinde önem 
katkıları bulunmaktadır. Yerel-
den ulusala ve uluslararası, 
basın çalışanlarının çok önemli 
rolü ve katkıları bulunmaktadır. 

Türk basını, Türkiye’nin bugün 
geldiği seviyeye ulaşmasına da 
değerli katkılarda bulunmuştur. 
Şüphesiz basınımızın göster-
diği gelişmede en önemli pay 
basın çalışanlarına aittir.

Tüm basın çalışanlarımıza 
özverili katkılarından dolayı iç-
tenlikle teşekkür ediyor, Keşap’ı-
mıza, ülkemize ve milletimize 
katkılarının aynı duyarlılıkla 
devam etmesini en kalbi duygu-
larımla temenni ediyorum.

Bu bağlamda toplumsal bilin-
ci ve kamu yararını gözeterek, 
uzun çalışma saatlerini ve zorlu 
çalışma koşullarını önemse-
meden çalışarak, gelişmeleri 
halkımızla paylaşma yolunda 
emek harcayan tüm değerli 
basın çalışanlarının “ 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’nü 
kutluyor, meslek hayatlarında 
başarılar diliyor, ebediyete 
intikal edenleri rahmetle anıyo-
rum’’ dedi.

Hamza Bölük’ten önemli tespitler
Karadeniz ve İstan-

bul Fındık ve Ma-
mulleri İhracatçıları 

Birliği kayıtlarına 
göre 2021 

yılında en fazla 
fındık ihracatı ya-

pan ilk 20 Firma 
ihracatçı birliklerine 

göre belli oldu

ULUSAL FINDIK Kon-
seyi Yönetim Kurulu 

Başkanı Hamza BÖLÜK, 
son gelişmeleri değerlendir-
di. Bölük, “Ülkemiz tarımsal 
ihracatının çok büyük oranda 
bir bölümünü oluşturan fındık 
ihracatımızın ülke ekonomisi-
ne 2021 Yılı bazında 344.370 
Ton-2.260.105.304 $ safi  
ihracat rakamı kazandırması 
ile sektörümüzün ve ülkemiz 
tarımsal ihracatının bir kez 
daha yüz akı olduklarını ifade 
ediyor, Ülkemizin bu ihracat 
kalemini gerçekleştiren başta 
firmalarımızın kurucuları olmak 
üzere bu kıymetin ortaya 
gelmesinde emeği geçen tüm 
firma çalışanlarımıza Ulusal 
Fındık Konseyi Yönetim Kurulu 

adına teşekkür ediyor, bol ve 
bereketli kazançlarının deva-
mını diliyoruz. 

Bu vesileyle Ülkemizin 
fındıktaki rekabet gücünün de-
vam ettirilebilmesi için istikrarlı 
bir üretim büyümesi ve bu bü-
yümeye paralel şekilde fındık 
ihracatının özellikle gelişmekte 
olan ülkelere olan kapasi-
tesinin artırılmasına yönelik 
çalışmaların hızlandırılmasına 
ve bunun yanında katma de-
ğerli ürünlerin ihracatımızdaki 
payın artırılmasına yönelik 
desteklerin de sürdürülebilir bir 
teşvik unsuru haline getirilmesi 
yönündeki devlet desteklerinin 
artırılması gerektiğine vurgu 

yapmak istiyorum. Özellikle 
bugünkü ihracat kapasitemi-
zin artırılmasına yönelik çok 
meşakkatli yollardan geçilerek 
kurulan Fındık Tanıtım Gru-
bunun çalışmalarının tekrar 
devam ettirilmesi gerektiğine 
olan önemi bir kez daha ifade 
etmek istiyorum. 

Fındık İhracatından kesilen 
payların tekrar bu sektörün 
geliştirilmesine olan bu güzel 
çalışma örneğinin tekrar ha-
yata geçirilmesini bu vesile ile 
bir kez daha dikkat çekmek 
istiyorum. Dünya’da hala fındı-
ğı tanımayan insanlar olduğu 
düşünüldüğünde bu alanları 
başka sert kabuklu yemişlerin 

doldurduğu da gözönünde 
bulundurulduğunda Türk 
Fındığı’nın gelişiminin önünün 
açık olduğunu ifade etmek 
istiyorum yeterki yeterli tanıtım 
faaliyetlerinin hayata geçiri-
lebilmesi için Devlet desteği 
bulunsun. 

Hele hele dünya genelinde 
sert kabuklu yemişlerin sağlık 
yönündeki etkileri her geçen 
gün arttığı göz önünde bu-
lundurulduğunda bizim Türk 
Fındık Sektörünü istikrarlı bir 
şekilde büyütme gayreti içesin-
de planlı bir şekilde geliştirme 
zorunluluğumuz olduğunu 
belirtmek istiyorum. Gele-
cek nesillerimize Türk Fındık 

Sektörünün üretim, tüketim, ih-
racat kapasitesinin artırılması 
yönünde iyi bir miras bırakabil-
mek için tam bir koordinasyon 
içerisinde bunu gerçekleştirme 
zorunluluğumuz olduğuna vur-
gu yaparak en kısa zamanda 
Ulusal Fındık Konseyi olarak 
acil eylem planımızı başta 
Tarım ve Orman Bakanımız 
olmak üzere tüm kesimler ile 
paylaşacağımızı ifade ediyor. 
Tekrar Türk Fındığının Dün-
ya’nın bir çok ülkesinde tem-
silini sağlayan Karadeniz ve 
İstanbul İhracatçı Birliklerimizin 
Üyelerini Ulusal Fındık Konse-
yi adına kutluyor, başarılarının 
devamlığını diliyorum”. 

Belediyenin Veteriner İşleri 
Müdürü Ferhat Eyüpoğlu: 
“İsteyen vatandaşlarımız bu 

can dostları sahiplenebiliyorlar. Aylık 
yaklaşık 15-20 kedi, 30-35 de köpek 

sahiplendiriyoruz”
Giresun’da sahipsiz sokak hayvan-

larına daha iyi imkanlar sağlanması için 
modernize edilen Giresun Belediyesi 
Hayvan Barınağı, “can dostları” hayatta 
tutuyor.

Giresun Belediyesi Veteriner İşleri 
Müdürü Ferhat Eyüpoğlu, AA muhabi-
rine, Aksu Mahallesi’ndeki barınakta, 
sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, 
tedavi ve rehabilitasyonlarını yaptıkları-
nı söyledi.

Eyüpoğlu, 4,5 dönüm arazi üzerine 
kurulu barınağın 150-200 hayvanı ba-
rındırma kapasitesine sahip olduğunu 
belirterek, Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu’nun hassasiyetin-
den dolayı son 1,5 yılda barınağa ciddi 
yatırımlar yapıldığını aktardı.

Barınağa röntgen, kan sayım, biyo-
kimya cihazları, hasta odaları, odalarda 
hava sterilizasyon cihazları gibi ciddi 
imkanlar sağlandığının altını çizen 
Eyüpoğlu, “Bunların yanı sıra barınakta 
ayrı kafesler yapıldı, orada da hay-
vanların tedavilerinde daha iyi sonuç 

alabilmemiz için ayrı bölümler yaptık. 
Uyuz hastalığı bölümünde hayvanla-
rımız var. Tadilatı devam eden alanlar 
var, hayvanların kaldığı zeminlerin 
düzenlemeleri devam ediyor, yaklaşık 
1,5 ay sonra da daha iyi bir hale gele-
cek.” dedi. Barınakta yavru odalarının 
da olduğunu ifade eden Eyüpoğlu, bu 
kısımda anneleri olmayan hayvanların 
bakımını yaptıklarını kaydetti.

Eyüpoğlu, yoğun ve uzun süreli ba-
kıma ihtiyacı olan hayvanları da hasta 
yatar bölümünde tedavi ettiklerini be-
lirterek, tedavisi tamamlananları diğer 
bölümlere yerleştirdiklerini anlattı.

Barınakta 24 saat sahipsiz hay-

vanlar için çalıştıklarını dile getiren 
Eyüpoğlu, günlük olarak genellikle 
trafik kazası yaralanmaları nedeniy-
le gelen hayvanları tedavi ettiklerini 
söyledi.

“Yaz sezonunda sahiplendir-
me oranı daha çok artıyor”

Eyüpoğlu, hayvanları sahiplendirme 
konusunda çalışmalarının olduğuna 
dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Sos-
yal medya hesaplarımızdan sahiplen-
meye müsait pozisyondaki hayvanları 
paylaşıyoruz. İsteyen vatandaşlarımız 
bu can dostları sahiplenebiliyorlar. Aylık 
yaklaşık 15-20 kedi, 30-35 de köpek 
sahiplendiriyoruz. Yaz sezonunda 
sahiplendirme oranı daha çok artıyor, 
vatandaşlarımız köye gittikleri, ‘kapıda 
bir köpeğimiz olsun’ dedikleri için yaz 
mevsiminde artış yaşanıyor.”

Barınakta son derece modern otel 
konforunda kedi evi bulunduğunu anla-
tan Eyüpoğlu, “Tedavi ettiğimiz hayvan-
ları buraya bırakıyoruz, orada kedilere 
gıdalarını yiyip sularını içip oynayabi-

lecekleri ortam sağlıyoruz. Bazı kediler 
gidip arazide dolaşıyor, tekrar gelip 
orada yatıyor, bazıları da sürekli orada 
kalıyor. Kediler için serbest bir alan, 
kapalı bir alan değil.” diye konuştu.

Son zamanlarda yasaklı ırklar nede-
niyle barınağın kapasitesinde doluluk 
yaşandığını belirten Eyüpoğlu, barınak 
dışında da 36 besleme noktasında 
haftanın belli periyotlarında yemleme 
çalışması gerçekleştirdiklerini sözlerine 
ekledi.
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Sokak hayvanlarına şifa oluyor
Son 1,5 yılda yapılan 
yatırımlarla modernize 
edilerek tedavi ve ba-
rınma kapasitesi artırı-
lan Giresun Belediyesi 
Hayvan Barınağı, 7 gün 
24 saat veteriner hiz-
meti veriyor
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)
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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
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“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)
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kararlı olduklarını vurgulayarak: 
“Salgın tedbirleri konusunda ilk 
günkü hassasiyeti ve özeni 
göstermeye devam ediyoruz. 
Hemşehrilerimizin ve konuklarımızın 
sağlığını tehlikeye atacak hiçbir 
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Sekreter Yardımcısı  sorumluymuş 
gibi bir algı yaratılmak 
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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, 
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Sonuç olarak, muhalefet olarak 
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yönetmelik  tanımadan savurgan ve 
hoyrat işlerin yapılmasını isteyen    
Adalet ve Kalkınma Partili 

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Espiye Muhtarlar 
Derneği Başkanlığı’na 
Çelik yeniden seçildi

Espiye Muhtarlar 
Derneği Başkanlı-

ğı’na Turgut Çelik yeniden 
seçildi.

Dernek binasında ya-
pılan genel kurulda, Çelik 
başkanlığındaki tek listeyle 

seçime gidildi.
Yeniden dernek başkanı 

seçilen Turgut Çelik, köy ve 
mahalle muhtarları olarak 
Espiye ilçesi için çalışmaya 
devam edeceklerini söyledi.

GİRESUN (AA)

En fazla fındık ihraç 
eden KFMİB üyesi 20 

firma belirlendi

Karadeniz Fındık ve 
Mamulleri İhracatçıları 

Birliği (KFMİB), 2020 yılında 
en fazla fındık ihracatı 
gerçekleştiren 20 üyesini 
açıkladı.

KFMİB’den alınan bilgiye 
göre, geçen yıl en fazla 
fındık ihraç eden 20 üye 
listesinde, Ordu’dan 7, 
Giresun’dan 4, Trabzon’dan 
4, Samsun’dan 2, İzmir’den 
bir şirket yer alırken, talebi 
doğrultusunda 2 firmanın 
adı ve bulunduğu il açıklan-
madı.

Geçen yıl en fazla fındık 

ihraç eden firma Ferrero 
Fındık İthalat İhracat ve 
Ticaret AŞ olurken, adı açık-
lanan diğer 17 firma şöyle 
sıralandı:

“Durak Fındık, Yavuzkan 
Hazel Gıda, Yavuz Gıda, 
Arslantürk Tarım, Poyraz 
Poyraz Fındık, Özgün Gıda, 
Sabırlar Fındık, Gürsoy 
Tarım, Noor Fındık, Özyıl-
maz Fındık, Şenocak Gıda, 
Nimeks Organik Tarım, Kari-
mex Gıda, Uslu Tarım, Ah-
met Ak Gıda, Dost Fındık, 
Asma Kuyumculuk Gıda.” 

GİRESUN (AA)

Tığlı’dan kirlilik uyarısı
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı Etbaşoğlunda faaliyete geçen 
‘‘Asfalt Plent Tesisi’’ kaynaklı kirliliği şikâyet eden bölge sakinlerine cevap verilmediğini söyledi.

CHP Giresun Millet-
vekili Necati Tığlı, 
Sıcak ziftin dumanı, 

yaydığı kimyasal koku ve to-
zun çevre sakinlerinin evlerin-
de oturmalarına engel olacak 
düzeye ulaştığını ifade eden 
vatandaşlarımız, tesisin yarat-
tığı kirlilik neticesinde, zehirli 
hava soluyarak sağlıklı yaşam 
koşullarının yok edildiğini 
belirtiyor. Bununla ilgili farklı 
kurum ve kuruluşlara şikâyette 
bulunuyorlar, çözüm üretmek 
bir yana vatandaşlarımıza 
cevap bile verilmiyor” diyerek 
hem Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Murat Ku-
rum’a hem de Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli’ye 
yanıtlamaları istemiyle TBMM 
Başkanlığa soru önergesi 
verdi.

Dere yatağına müdaha-
le edecek biçimde kurulan 
tesisten kaynaklı olarak, 
Aksu Irmağında olacak bir 
taşkının stat tarafında toprak 
kaymasına ve Aksu Mahallesi 
ve özellikle TOKİ Konutları 
kısmında taşkına sebep olma 
riskini de hatırlatan Tığlı, “22 
Ağustos 2020’de yaşanan 
sel ve taşkında, kum, 
çakıl ocaklarının 

kontrolsüz faaliyetlerinin de-
netimlerinde yetersiz kalındığı 
ifade edilirken büyük kayıplar 
yaşadığımız Aksu Vadisinde 
ırmağın hemen kenarında faa-
liyet yürütecek bir Asfalt Plent 
Tesisine afetten dört ay sonra 
ÇED Gerekli Değildir kararıyla 
çalışma imkânı sağlanması, 
yaşanan acı tecrübelerden ve 
çevre tahribatından yeterince 
ders çıkaramadığımızın bir 
örneği niteliğinde” ifadelerine 
yer verdi.

TBMM Başkanlık Divanı 
Üyesi Necati Tığlı; 
“Yine Aksu Vadisi 
üzerinde Gire-
sun Dereli yolu 
Barça Köyü 
sınırlarında, 
Ülper mev-
kiinde yer 
alan Gire-
sun İl Özel 
İdaresine 
ait tesisin-
de yarattığı 
kirlilik sonucu 
Barça, 
Ülper 

ve Çavuşoğlu Köyleri başta 
olmak üzere bölgede yaşayan 
insanların sağlığını olumsuz 
etkileyecek oranda kirlilik 
yarattığına ilişkinde şikayetler 
olduğu ifade edilmektedir.

 İnsan Sağlığı ve Tarım 
Alanları Tehlike Altında

Bu tesislerden kaynaklı 
kirliliğin, fındık üretimi, sebze, 
meyve tarımı, hayvancılık 
faaliyetleri açısından olumsuz 
bir seviyeye ulaştığı, tesise 

yakın çevrede yer alan 
köylerde yetiştirilen 

hayvanların artık 
yaylım yapa-

madığı ifade 
edilmektedir. 
Barça, Ülper 
ve Çavuşoğ-
lu Köyleri, 
Esenbük Ma-
hallesi, Aksu 

Mahallesi, Et-
başoğlu çevre-
sinde yaşayan 
vatandaşlarımı-

zın bu konuda 
şikayetlerini ilettiği 

kurumlardan yanıt 
alamadıkları be-

lirtilmekte” 
ifadele-

rine yer verdi.
Giresun İli sınırlarında Sıcak 

Asfalt Plent üretimi yapılan 
tesis sayısını, yerlerini filtre 
sistemlerinin yeterli olup olma-
dığını ve kaç kez denetlediğini 
soran CHP Milletvekili Necati 
Tığlı’nın önergesinde yer alan 
sorular şu şekilde:

• Vatandaşlarımızdan yapı-
lan şikâyet sayısı nedir?

• Şikayetlerle ilgili hangi iş 
ve işlemler yapılmıştır?

• Vatandaşlarımızın bu 
yöndeki endişelerine yönelik 
neden cevap verilmemiştir?

• Valilik ÇED Gerekli Değil-
dir Kararıyla faaliyet yürüten 
tesisin endüstriyel atık planı ve 
onayı bulunmakta mıdır?

• Aksu Vadisi’nin denize 
yaklaşan kısmında dere içine 
duvar yapılarak alan kazanı-
lıp dere yatağına müdahale 
edilerek böyle bir faaliyet 
yürütülmesini uygun buluyor 
musunuz?

• Bu tesisin faaliyetleri Dev-
let Su İşleri Genel Müdürlüğü 
(DSİ) tarafından denetlenmiş 
midir?

• Etbaşoğlu mevkiinde 
üretim yapan tesis ne kadar 
faaliyet yürütecektir? Başka bir 
yere taşınması mümkün mü?

Yapılan açıklamada, “Aile Ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdür-

lüğü olarak 2021 yılının Ağustos 
ayında Orman Bölge Müdürlüğü, 
DSİ 226.Şube Müdürlüğü ve 
Namık Kemal İlkokulu gibi kamu 
binalarının hemen yanında Çıt-
lakkale Mahallesi Atatürk Bulvarı 
No:203/207 adresindeki yeni bi-
namızda hizmet vermeye başladı. 
Yeni hizmet binamız da; Aile ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 
bünyesinde bulunan Şehit Yakın-
ları, Gaziler ve Gazi Yakınlarına  
Hizmet, Koruyucu Aile, Evlat 
Edinme, Doğum Yardımı Hizmet-
leri, Kuruluşlarımızdan Sosyal 
Hizmet Merkezi Müdürlüğümüzde 

Evde Bakım, Sosyal ve Ekonomik 
Destek, Erişilebilirlik Birimleri, 
Korunmaya Muhtaç Çocuk, Eğitim 
ve Danışmanlık, Özel Bakım, 
Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi 
ile Çocuk Kulüpleri, Engelli Kimlik 
Kartı Hizmetleri ve Devlet Korun-
ma Kararları olan evlerde yaşayan 
çocuklarımızın iş ve işlemlerini 
yürüten Çocuk Evleri Koordinas-
yon Merkezi Müdürlüğü olan ku-
ruluşumuzda hizmet vermektedir. 
“denildi ve şöyle devam edildi

“Müdürlüğümüz de Aile ve 
toplum yapımızın korunmasına 
yönelik eğitim ve farkındalık 
çalışmaları sürdürülmekte; başta 
kadın, çocuk, engelli ve yaşlıla-

rımız ile şehit yakını, gazi ve gazi 
yakınlarımız olmak üzere özel 
politika gerektiren vatandaşları-
mıza yönelik koruyucu ve önleyici 
programlarımız etkin bir şekilde 
uygulanmaktadır. Bu aynı zaman-
da vizyonumuzu ve misyonumuz 
uda ortaya koymaktadır.

Müdürlüğümüz il merkezimizde 
ve ilçelerimizde yer alan 12 ku-
ruluşu ile vatandaş odaklı hizmet 
vermeye devam etmektedir.2021 
yılı içerisinde maddi anlamda 
vatandaşlarımıza ödenen nakdi 
yardım miktarımız 99 MİLYON 
YENİ TÜRK LİRASIDIR ( ESKİ 

İFADE İLE 99 TRİLYONDUR).
İlimizde başvuru yapılan hizmet 

modellerimiz içerisinde Sosyal Ve 
Ekonomik Destek Hizmeti, Evde 
Bakım Hizmeti, Özel Bakım Mer-
kezleri Hizmeti, Doğum ve Çoklu 
Doğum Yardımı Hizmeti, Koruyu-
cu Aile ve Evlat Edinme Hizmeti 
mevcut durumda nakdi destekle-
rin çoğunluğunu oluşturmaktadır.

Devletimizin bu hususlar 
üzerine yaptığı yardımlar son 20 
yılda vatandaş odaklı çeşitleniyor 
ve gelişiyor her sene ihtiyaç sahibi 
aile ve bireylere ulaşmaya devam 
ediyoruz. “

HEDEF UYUMLU AiLE…
Giresun Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz mutlu birey, uyumlu ve huzurlu aile hedefleriyle 

hizmetlerimizi ilimizde yaşayan tüm vatandaşımıza ulaştırmaya devam ediyor. 

İşkur’dan önemli hamle
Giresun İşkur Mü-

dürlüğü ile Akce 
Tekstil işbirliğinde “Er-
kek Üst Giysileri Dikimi 
“ mesleğinde “Mesleki 
Eğitim Kursu” düzenle-
necek. 25 Nisan tarihi-
ne kadar devam edecek 
program dahilinde 24 
kursiyerimiz meslek 
öğrenecek. İŞKUR’un 

başarılı  müdürü Musta-
fa Sarı, ilin ekonomisini 
canlandırmak için adeta 
seferberlik başlatarak 
tam not alıyor. 

Hizmet aşkı yüksek 
olan müdür sayısının 
artırılması halinde Gi-
resun’un ciddi mesafe 
alacağına kesin gözüyle 
bakıyor.



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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‘GAZETECi KARDESLERiMiZ AYNI
ZAMANDA EKiP ARKADASLARIMIZ’

Başkan Emür’’ 10 Ocak 
Gazeteciler Günü 
nedeniyle Keşap’ta 

gazeteci kardeşlerimizi konuk 
ettik. Hepimiz öncelikle iyi bir 
ekip ve aileyiz. Gazeteci arka-
daşlarımızla sohbet edip bu an-
lamlı günlerini kutladık. Dernek 
Başkanımız Bekir Bayram ve 
basın çalışanı arkadaşlarımı-
za tarafıma sundukları plaket 
için teşekkürlerimi sunuyo-
rum. Gece, gündüz demeden, 

zor şartlar altında fedakarca 
görev yapan değerli basın 
mensuplarının, ilimizin sosyal, 
kültürel ve ekonomik gelişmesi, 
kalkınması için yürütülmekte 
olan çalışmalar ile projelerin 
vatandaşlarımızla paylaşıl-
masında ve kamuoyu tarafın-
dan sahiplenmesinde önem 
katkıları bulunmaktadır. Yerel-
den ulusala ve uluslararası, 
basın çalışanlarının çok önemli 
rolü ve katkıları bulunmaktadır. 

Türk basını, Türkiye’nin bugün 
geldiği seviyeye ulaşmasına da 
değerli katkılarda bulunmuştur. 
Şüphesiz basınımızın göster-
diği gelişmede en önemli pay 
basın çalışanlarına aittir.

Tüm basın çalışanlarımıza 
özverili katkılarından dolayı iç-
tenlikle teşekkür ediyor, Keşap’ı-
mıza, ülkemize ve milletimize 
katkılarının aynı duyarlılıkla 
devam etmesini en kalbi duygu-
larımla temenni ediyorum.

Bu bağlamda toplumsal bilin-
ci ve kamu yararını gözeterek, 
uzun çalışma saatlerini ve zorlu 
çalışma koşullarını önemse-
meden çalışarak, gelişmeleri 
halkımızla paylaşma yolunda 
emek harcayan tüm değerli 
basın çalışanlarının “ 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’nü 
kutluyor, meslek hayatlarında 
başarılar diliyor, ebediyete 
intikal edenleri rahmetle anıyo-
rum’’ dedi.

Hamza Bölük’ten önemli tespitler
Karadeniz ve İstan-

bul Fındık ve Ma-
mulleri İhracatçıları 

Birliği kayıtlarına 
göre 2021 

yılında en fazla 
fındık ihracatı ya-

pan ilk 20 Firma 
ihracatçı birliklerine 

göre belli oldu

ULUSAL FINDIK Kon-
seyi Yönetim Kurulu 

Başkanı Hamza BÖLÜK, 
son gelişmeleri değerlendir-
di. Bölük, “Ülkemiz tarımsal 
ihracatının çok büyük oranda 
bir bölümünü oluşturan fındık 
ihracatımızın ülke ekonomisi-
ne 2021 Yılı bazında 344.370 
Ton-2.260.105.304 $ safi  
ihracat rakamı kazandırması 
ile sektörümüzün ve ülkemiz 
tarımsal ihracatının bir kez 
daha yüz akı olduklarını ifade 
ediyor, Ülkemizin bu ihracat 
kalemini gerçekleştiren başta 
firmalarımızın kurucuları olmak 
üzere bu kıymetin ortaya 
gelmesinde emeği geçen tüm 
firma çalışanlarımıza Ulusal 
Fındık Konseyi Yönetim Kurulu 

adına teşekkür ediyor, bol ve 
bereketli kazançlarının deva-
mını diliyoruz. 

Bu vesileyle Ülkemizin 
fındıktaki rekabet gücünün de-
vam ettirilebilmesi için istikrarlı 
bir üretim büyümesi ve bu bü-
yümeye paralel şekilde fındık 
ihracatının özellikle gelişmekte 
olan ülkelere olan kapasi-
tesinin artırılmasına yönelik 
çalışmaların hızlandırılmasına 
ve bunun yanında katma de-
ğerli ürünlerin ihracatımızdaki 
payın artırılmasına yönelik 
desteklerin de sürdürülebilir bir 
teşvik unsuru haline getirilmesi 
yönündeki devlet desteklerinin 
artırılması gerektiğine vurgu 

yapmak istiyorum. Özellikle 
bugünkü ihracat kapasitemi-
zin artırılmasına yönelik çok 
meşakkatli yollardan geçilerek 
kurulan Fındık Tanıtım Gru-
bunun çalışmalarının tekrar 
devam ettirilmesi gerektiğine 
olan önemi bir kez daha ifade 
etmek istiyorum. 

Fındık İhracatından kesilen 
payların tekrar bu sektörün 
geliştirilmesine olan bu güzel 
çalışma örneğinin tekrar ha-
yata geçirilmesini bu vesile ile 
bir kez daha dikkat çekmek 
istiyorum. Dünya’da hala fındı-
ğı tanımayan insanlar olduğu 
düşünüldüğünde bu alanları 
başka sert kabuklu yemişlerin 

doldurduğu da gözönünde 
bulundurulduğunda Türk 
Fındığı’nın gelişiminin önünün 
açık olduğunu ifade etmek 
istiyorum yeterki yeterli tanıtım 
faaliyetlerinin hayata geçiri-
lebilmesi için Devlet desteği 
bulunsun. 

Hele hele dünya genelinde 
sert kabuklu yemişlerin sağlık 
yönündeki etkileri her geçen 
gün arttığı göz önünde bu-
lundurulduğunda bizim Türk 
Fındık Sektörünü istikrarlı bir 
şekilde büyütme gayreti içesin-
de planlı bir şekilde geliştirme 
zorunluluğumuz olduğunu 
belirtmek istiyorum. Gele-
cek nesillerimize Türk Fındık 

Sektörünün üretim, tüketim, ih-
racat kapasitesinin artırılması 
yönünde iyi bir miras bırakabil-
mek için tam bir koordinasyon 
içerisinde bunu gerçekleştirme 
zorunluluğumuz olduğuna vur-
gu yaparak en kısa zamanda 
Ulusal Fındık Konseyi olarak 
acil eylem planımızı başta 
Tarım ve Orman Bakanımız 
olmak üzere tüm kesimler ile 
paylaşacağımızı ifade ediyor. 
Tekrar Türk Fındığının Dün-
ya’nın bir çok ülkesinde tem-
silini sağlayan Karadeniz ve 
İstanbul İhracatçı Birliklerimizin 
Üyelerini Ulusal Fındık Konse-
yi adına kutluyor, başarılarının 
devamlığını diliyorum”. 

Belediyenin Veteriner İşleri 
Müdürü Ferhat Eyüpoğlu: 
“İsteyen vatandaşlarımız bu 

can dostları sahiplenebiliyorlar. Aylık 
yaklaşık 15-20 kedi, 30-35 de köpek 

sahiplendiriyoruz”
Giresun’da sahipsiz sokak hayvan-

larına daha iyi imkanlar sağlanması için 
modernize edilen Giresun Belediyesi 
Hayvan Barınağı, “can dostları” hayatta 
tutuyor.

Giresun Belediyesi Veteriner İşleri 
Müdürü Ferhat Eyüpoğlu, AA muhabi-
rine, Aksu Mahallesi’ndeki barınakta, 
sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, 
tedavi ve rehabilitasyonlarını yaptıkları-
nı söyledi.

Eyüpoğlu, 4,5 dönüm arazi üzerine 
kurulu barınağın 150-200 hayvanı ba-
rındırma kapasitesine sahip olduğunu 
belirterek, Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu’nun hassasiyetin-
den dolayı son 1,5 yılda barınağa ciddi 
yatırımlar yapıldığını aktardı.

Barınağa röntgen, kan sayım, biyo-
kimya cihazları, hasta odaları, odalarda 
hava sterilizasyon cihazları gibi ciddi 
imkanlar sağlandığının altını çizen 
Eyüpoğlu, “Bunların yanı sıra barınakta 
ayrı kafesler yapıldı, orada da hay-
vanların tedavilerinde daha iyi sonuç 

alabilmemiz için ayrı bölümler yaptık. 
Uyuz hastalığı bölümünde hayvanla-
rımız var. Tadilatı devam eden alanlar 
var, hayvanların kaldığı zeminlerin 
düzenlemeleri devam ediyor, yaklaşık 
1,5 ay sonra da daha iyi bir hale gele-
cek.” dedi. Barınakta yavru odalarının 
da olduğunu ifade eden Eyüpoğlu, bu 
kısımda anneleri olmayan hayvanların 
bakımını yaptıklarını kaydetti.

Eyüpoğlu, yoğun ve uzun süreli ba-
kıma ihtiyacı olan hayvanları da hasta 
yatar bölümünde tedavi ettiklerini be-
lirterek, tedavisi tamamlananları diğer 
bölümlere yerleştirdiklerini anlattı.

Barınakta 24 saat sahipsiz hay-

vanlar için çalıştıklarını dile getiren 
Eyüpoğlu, günlük olarak genellikle 
trafik kazası yaralanmaları nedeniy-
le gelen hayvanları tedavi ettiklerini 
söyledi.

“Yaz sezonunda sahiplendir-
me oranı daha çok artıyor”

Eyüpoğlu, hayvanları sahiplendirme 
konusunda çalışmalarının olduğuna 
dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Sos-
yal medya hesaplarımızdan sahiplen-
meye müsait pozisyondaki hayvanları 
paylaşıyoruz. İsteyen vatandaşlarımız 
bu can dostları sahiplenebiliyorlar. Aylık 
yaklaşık 15-20 kedi, 30-35 de köpek 
sahiplendiriyoruz. Yaz sezonunda 
sahiplendirme oranı daha çok artıyor, 
vatandaşlarımız köye gittikleri, ‘kapıda 
bir köpeğimiz olsun’ dedikleri için yaz 
mevsiminde artış yaşanıyor.”

Barınakta son derece modern otel 
konforunda kedi evi bulunduğunu anla-
tan Eyüpoğlu, “Tedavi ettiğimiz hayvan-
ları buraya bırakıyoruz, orada kedilere 
gıdalarını yiyip sularını içip oynayabi-

lecekleri ortam sağlıyoruz. Bazı kediler 
gidip arazide dolaşıyor, tekrar gelip 
orada yatıyor, bazıları da sürekli orada 
kalıyor. Kediler için serbest bir alan, 
kapalı bir alan değil.” diye konuştu.

Son zamanlarda yasaklı ırklar nede-
niyle barınağın kapasitesinde doluluk 
yaşandığını belirten Eyüpoğlu, barınak 
dışında da 36 besleme noktasında 
haftanın belli periyotlarında yemleme 
çalışması gerçekleştirdiklerini sözlerine 
ekledi.

GİRESUN (AA) 
GÜLTEKİN YETGİN

Sokak hayvanlarına şifa oluyor
Son 1,5 yılda yapılan 
yatırımlarla modernize 
edilerek tedavi ve ba-
rınma kapasitesi artırı-
lan Giresun Belediyesi 
Hayvan Barınağı, 7 gün 
24 saat veteriner hiz-
meti veriyor

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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Espiye Muhtarlar 
Derneği Başkanlığı’na 
Çelik yeniden seçildi

Espiye Muhtarlar 
Derneği Başkanlı-

ğı’na Turgut Çelik yeniden 
seçildi.

Dernek binasında ya-
pılan genel kurulda, Çelik 
başkanlığındaki tek listeyle 

seçime gidildi.
Yeniden dernek başkanı 

seçilen Turgut Çelik, köy ve 
mahalle muhtarları olarak 
Espiye ilçesi için çalışmaya 
devam edeceklerini söyledi.

GİRESUN (AA)

En fazla fındık ihraç 
eden KFMİB üyesi 20 

firma belirlendi

Karadeniz Fındık ve 
Mamulleri İhracatçıları 

Birliği (KFMİB), 2020 yılında 
en fazla fındık ihracatı 
gerçekleştiren 20 üyesini 
açıkladı.

KFMİB’den alınan bilgiye 
göre, geçen yıl en fazla 
fındık ihraç eden 20 üye 
listesinde, Ordu’dan 7, 
Giresun’dan 4, Trabzon’dan 
4, Samsun’dan 2, İzmir’den 
bir şirket yer alırken, talebi 
doğrultusunda 2 firmanın 
adı ve bulunduğu il açıklan-
madı.

Geçen yıl en fazla fındık 

ihraç eden firma Ferrero 
Fındık İthalat İhracat ve 
Ticaret AŞ olurken, adı açık-
lanan diğer 17 firma şöyle 
sıralandı:

“Durak Fındık, Yavuzkan 
Hazel Gıda, Yavuz Gıda, 
Arslantürk Tarım, Poyraz 
Poyraz Fındık, Özgün Gıda, 
Sabırlar Fındık, Gürsoy 
Tarım, Noor Fındık, Özyıl-
maz Fındık, Şenocak Gıda, 
Nimeks Organik Tarım, Kari-
mex Gıda, Uslu Tarım, Ah-
met Ak Gıda, Dost Fındık, 
Asma Kuyumculuk Gıda.” 

GİRESUN (AA)

Tığlı’dan kirlilik uyarısı
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı Etbaşoğlunda faaliyete geçen 
‘‘Asfalt Plent Tesisi’’ kaynaklı kirliliği şikâyet eden bölge sakinlerine cevap verilmediğini söyledi.

CHP Giresun Millet-
vekili Necati Tığlı, 
Sıcak ziftin dumanı, 

yaydığı kimyasal koku ve to-
zun çevre sakinlerinin evlerin-
de oturmalarına engel olacak 
düzeye ulaştığını ifade eden 
vatandaşlarımız, tesisin yarat-
tığı kirlilik neticesinde, zehirli 
hava soluyarak sağlıklı yaşam 
koşullarının yok edildiğini 
belirtiyor. Bununla ilgili farklı 
kurum ve kuruluşlara şikâyette 
bulunuyorlar, çözüm üretmek 
bir yana vatandaşlarımıza 
cevap bile verilmiyor” diyerek 
hem Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Murat Ku-
rum’a hem de Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli’ye 
yanıtlamaları istemiyle TBMM 
Başkanlığa soru önergesi 
verdi.

Dere yatağına müdaha-
le edecek biçimde kurulan 
tesisten kaynaklı olarak, 
Aksu Irmağında olacak bir 
taşkının stat tarafında toprak 
kaymasına ve Aksu Mahallesi 
ve özellikle TOKİ Konutları 
kısmında taşkına sebep olma 
riskini de hatırlatan Tığlı, “22 
Ağustos 2020’de yaşanan 
sel ve taşkında, kum, 
çakıl ocaklarının 

kontrolsüz faaliyetlerinin de-
netimlerinde yetersiz kalındığı 
ifade edilirken büyük kayıplar 
yaşadığımız Aksu Vadisinde 
ırmağın hemen kenarında faa-
liyet yürütecek bir Asfalt Plent 
Tesisine afetten dört ay sonra 
ÇED Gerekli Değildir kararıyla 
çalışma imkânı sağlanması, 
yaşanan acı tecrübelerden ve 
çevre tahribatından yeterince 
ders çıkaramadığımızın bir 
örneği niteliğinde” ifadelerine 
yer verdi.

TBMM Başkanlık Divanı 
Üyesi Necati Tığlı; 
“Yine Aksu Vadisi 
üzerinde Gire-
sun Dereli yolu 
Barça Köyü 
sınırlarında, 
Ülper mev-
kiinde yer 
alan Gire-
sun İl Özel 
İdaresine 
ait tesisin-
de yarattığı 
kirlilik sonucu 
Barça, 
Ülper 

ve Çavuşoğlu Köyleri başta 
olmak üzere bölgede yaşayan 
insanların sağlığını olumsuz 
etkileyecek oranda kirlilik 
yarattığına ilişkinde şikayetler 
olduğu ifade edilmektedir.

 İnsan Sağlığı ve Tarım 
Alanları Tehlike Altında

Bu tesislerden kaynaklı 
kirliliğin, fındık üretimi, sebze, 
meyve tarımı, hayvancılık 
faaliyetleri açısından olumsuz 
bir seviyeye ulaştığı, tesise 

yakın çevrede yer alan 
köylerde yetiştirilen 

hayvanların artık 
yaylım yapa-

madığı ifade 
edilmektedir. 
Barça, Ülper 
ve Çavuşoğ-
lu Köyleri, 
Esenbük Ma-
hallesi, Aksu 

Mahallesi, Et-
başoğlu çevre-
sinde yaşayan 
vatandaşlarımı-

zın bu konuda 
şikayetlerini ilettiği 

kurumlardan yanıt 
alamadıkları be-

lirtilmekte” 
ifadele-

rine yer verdi.
Giresun İli sınırlarında Sıcak 

Asfalt Plent üretimi yapılan 
tesis sayısını, yerlerini filtre 
sistemlerinin yeterli olup olma-
dığını ve kaç kez denetlediğini 
soran CHP Milletvekili Necati 
Tığlı’nın önergesinde yer alan 
sorular şu şekilde:

• Vatandaşlarımızdan yapı-
lan şikâyet sayısı nedir?

• Şikayetlerle ilgili hangi iş 
ve işlemler yapılmıştır?

• Vatandaşlarımızın bu 
yöndeki endişelerine yönelik 
neden cevap verilmemiştir?

• Valilik ÇED Gerekli Değil-
dir Kararıyla faaliyet yürüten 
tesisin endüstriyel atık planı ve 
onayı bulunmakta mıdır?

• Aksu Vadisi’nin denize 
yaklaşan kısmında dere içine 
duvar yapılarak alan kazanı-
lıp dere yatağına müdahale 
edilerek böyle bir faaliyet 
yürütülmesini uygun buluyor 
musunuz?

• Bu tesisin faaliyetleri Dev-
let Su İşleri Genel Müdürlüğü 
(DSİ) tarafından denetlenmiş 
midir?

• Etbaşoğlu mevkiinde 
üretim yapan tesis ne kadar 
faaliyet yürütecektir? Başka bir 
yere taşınması mümkün mü?

Yapılan açıklamada, “Aile Ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdür-

lüğü olarak 2021 yılının Ağustos 
ayında Orman Bölge Müdürlüğü, 
DSİ 226.Şube Müdürlüğü ve 
Namık Kemal İlkokulu gibi kamu 
binalarının hemen yanında Çıt-
lakkale Mahallesi Atatürk Bulvarı 
No:203/207 adresindeki yeni bi-
namızda hizmet vermeye başladı. 
Yeni hizmet binamız da; Aile ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 
bünyesinde bulunan Şehit Yakın-
ları, Gaziler ve Gazi Yakınlarına  
Hizmet, Koruyucu Aile, Evlat 
Edinme, Doğum Yardımı Hizmet-
leri, Kuruluşlarımızdan Sosyal 
Hizmet Merkezi Müdürlüğümüzde 

Evde Bakım, Sosyal ve Ekonomik 
Destek, Erişilebilirlik Birimleri, 
Korunmaya Muhtaç Çocuk, Eğitim 
ve Danışmanlık, Özel Bakım, 
Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi 
ile Çocuk Kulüpleri, Engelli Kimlik 
Kartı Hizmetleri ve Devlet Korun-
ma Kararları olan evlerde yaşayan 
çocuklarımızın iş ve işlemlerini 
yürüten Çocuk Evleri Koordinas-
yon Merkezi Müdürlüğü olan ku-
ruluşumuzda hizmet vermektedir. 
“denildi ve şöyle devam edildi

“Müdürlüğümüz de Aile ve 
toplum yapımızın korunmasına 
yönelik eğitim ve farkındalık 
çalışmaları sürdürülmekte; başta 
kadın, çocuk, engelli ve yaşlıla-

rımız ile şehit yakını, gazi ve gazi 
yakınlarımız olmak üzere özel 
politika gerektiren vatandaşları-
mıza yönelik koruyucu ve önleyici 
programlarımız etkin bir şekilde 
uygulanmaktadır. Bu aynı zaman-
da vizyonumuzu ve misyonumuz 
uda ortaya koymaktadır.

Müdürlüğümüz il merkezimizde 
ve ilçelerimizde yer alan 12 ku-
ruluşu ile vatandaş odaklı hizmet 
vermeye devam etmektedir.2021 
yılı içerisinde maddi anlamda 
vatandaşlarımıza ödenen nakdi 
yardım miktarımız 99 MİLYON 
YENİ TÜRK LİRASIDIR ( ESKİ 

İFADE İLE 99 TRİLYONDUR).
İlimizde başvuru yapılan hizmet 

modellerimiz içerisinde Sosyal Ve 
Ekonomik Destek Hizmeti, Evde 
Bakım Hizmeti, Özel Bakım Mer-
kezleri Hizmeti, Doğum ve Çoklu 
Doğum Yardımı Hizmeti, Koruyu-
cu Aile ve Evlat Edinme Hizmeti 
mevcut durumda nakdi destekle-
rin çoğunluğunu oluşturmaktadır.

Devletimizin bu hususlar 
üzerine yaptığı yardımlar son 20 
yılda vatandaş odaklı çeşitleniyor 
ve gelişiyor her sene ihtiyaç sahibi 
aile ve bireylere ulaşmaya devam 
ediyoruz. “

HEDEF UYUMLU AiLE…
Giresun Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz mutlu birey, uyumlu ve huzurlu aile hedefleriyle 

hizmetlerimizi ilimizde yaşayan tüm vatandaşımıza ulaştırmaya devam ediyor. 

İşkur’dan önemli hamle
Giresun İşkur Mü-

dürlüğü ile Akce 
Tekstil işbirliğinde “Er-
kek Üst Giysileri Dikimi 
“ mesleğinde “Mesleki 
Eğitim Kursu” düzenle-
necek. 25 Nisan tarihi-
ne kadar devam edecek 
program dahilinde 24 
kursiyerimiz meslek 
öğrenecek. İŞKUR’un 

başarılı  müdürü Musta-
fa Sarı, ilin ekonomisini 
canlandırmak için adeta 
seferberlik başlatarak 
tam not alıyor. 

Hizmet aşkı yüksek 
olan müdür sayısının 
artırılması halinde Gi-
resun’un ciddi mesafe 
alacağına kesin gözüyle 
bakıyor.



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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Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Mustafa Kıran

Yalçın Esen
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Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Hangisine inanacaksın; 
Gel de çık işin içinden 

çıkabilirsen... 
Kafalar iyiden-iyiye karıştı; 
Çöz; bu denklemi çözebi-

lirsen... 
Bir yandan enflasyon almış 

başını gidiyor... 
Hayat pahalılığı dersen; 
Enflasyonla omu-omuza 

aynı tempoda yarışıyor! 
Paranın değeri pul olmuş; 
Milletin yüzde-sekseni alış-

veriş yapmayı unutmuş... 
Kimileri ucuz ekmek kuyru-

ğuna giriyor... 
Kimileri geç vakitlerde, so-

kaklarda iyice ıssızlaştığında 
fırın-fırın dolaşıp; “bayat ek-
mek var mı?” diye soruyor... 

Kısacası; 
Yarı aç, yarı tok geziyor... 
Ölmemek ve yaşamak 

için direnebildiği yere kadar 
direniyor... 

Karnı tok-sırtı pek, keyfi 
yerinde olanlar;

Yediği önünde, yemediğini 
çöpe atanlar; 

Adeta milletle dalga geçer-
cesine nasihat veriyorlar... 

Aç kalmamanın reçetesini 
yazıyorlar.. 

Tasarruf konusunda kimse-

nin aklına gelmeyen dahiyane 
tavsiyelerde bulunuyorlar... 

Örneğin; 
Zamanında ‘su akarken 

destisini doldurduğu’ için (so-
yadı ‘Destici’ olmalı) BBP’nin 
lideri; Mustafa DESTİCİ hayat 
pahalılığı konusunda nasıl 
‘tasarruf’ yapılacağı konusun-
da şu önerilerde bulunuyor; 

“Ben gidip kasaba 100 lira 
verip et almıyorum. 

Gidip kuzu kestiriyorum... 
Yada toplu bir hayvanı 

(bütün demek istiyor) ora-
da parçalayıp alıyorum. Bu 
kadar dikkat ediyorum. Buna 
herkes dikkat edebilir.” diyor... 

Siz bu konuda nasıl düşü-
nürsünüz onu bilemem ama... 

İktidarın minyatür ortağı 
sayın ‘Destici’ yalan söylemi-
yor. 

Belki Allah söyletiyor!... 
Belki sürçü-lisan ediyor.. 
Bana göre sayın ‘Destici’ 

yalan söylemiyor... 
Doğruyu söylüyor... 
Keşke ötekilerde onun gibi 

nasıl alışveriş yaptıklarını 
söyleseler! 

Demek ki tasarruf nasıl 
yapılıyormuş? 

Her gün Kasap-Kasap 
dolaşıp; 

“Bana 100 liralık et ver” 
demiyormuşsun... 

Gidip besili bir kuzu alıyor-
muşsun... 

Veya da ‘çengelde asılı 
duran’ eti toptan alıp parçala-
tıyormuşsun! 

Ve bu yöntemle ‘tasarruf’ 
yapmış oluyorsun... 

Sakına-sakın bana; 
“Peki kuzu veya çengel-

deki eti toptan alacak parayı 
nereden bulacağız?” diye 
sormayın... 

Bunu da yine bu öneriyi 
yapanlara soracaksınız... 

(siz bunu nasıl soracağını-
zı düşünürken) 

Bende şimdi daha önce 
yapılan öneriler üzerinde 
düşünmek ve bu çelişkiyi 
çözmek istiyorum... 

“Hangi öneriler?” diye soru-

yorsanız hemen söyleyeyim... 
Hani sayın ‘Destici’nin’ 

önerilerinin tam tersine geç-
tiğimiz yıl ‘Först Leydi’ diye 
tabir edilen ve sayın cumhur-
başkanımızın eşi olan: Emine 
Erdoğan; “Porsiyonlarımızı 
küçültelim” demişti ya... 

Ve bu sözü desteklerce-
sine Elazığ Milletvekili Zülfi 
Demirbağ’da; 

“Normal şartlarda bir kilo et 
yiyorsak, yarım kilo yeriz. 

Domatesi 2 kilo yerine iki 
tane alırız.” diyerek, hiçbir 
kimsenin aklına gelmeyecek 
olan böylesi güzel tavsiyeler 
yapmıştı unuttunuz mu? 

Güzel tavsiyeler öyle değil 
mi? 

Güzel olmaz mı; elbette 
güzel... 

Ancak ‘güzel’ olmasına 
güzelde... 

İnsan şu çelişkileri öteleye-
miyor; 

“Milletin bütün kuzu kese-
cek kadar parası varsa, bu 
ucuz ekmek kuyruğu ne-

yin-nesi oluyor?” 
“Askıda Ekmek” projesi-

ni icat etmek kimin aklına 
geliyor? 

Vesaire, vesaire.. 
Listeyi uzat uzatabildiğin 

kadar... 
Uzadıkça uzuyor... 
Onun için sözü bende 

daha fazla uzatmayayım... 
Son sözü; Orhan Veli’nin 

dizelerine bırakalım; 
Uyuşamayız, yollarımız 

ayrı;
Sen ciğercinin kedisi, ben 

sokak kedisi;
Senin yiyeceğin, kalaylı 

kapta;
Benimki aslan ağzında;
Sen aşk rüyası görürsün, 

ben kemik.
Ama seninki de kolay değil, 

kardeşim;
Kolay değil hani,
Böyle kuyruk sallamak 

Tanrının günü.” 
---------- 
Buyurun; 
Şimdi söz sırası sizde...

TASARRUF İÇİN KUZUMU KESMELİ 
YOKSA LOKMALAR’MI KÜÇÜLMELİ

Fındık Tarım Satış 
Kooperatifleri (FİS-
KOBİRLİK) Genel 

Müdürü Turgay Çakmak, 
son dönemde FİSKOBİRLİK 
ve iştirak şirketleri hakkında 
kamuoyunda yer alan iddialar 
sonrasında bir açıklamada 
bulundu. Çakmak FİSKOBİR-
LİK’in bu tür tartışmaların oda-
ğında olmasının kuruma zarar 
verdiğini, üretim ve ekonomik 
faaliyetlerinin sıkıntısız devam 
ettiğini açıkladı.

Son dönemde yalan-yanlış 
bir kısım iddiaların merkezi 
haline getirilmeye çalışılan 
FİSKOBİRLİK’in Genel Mü-
dürü Turgay Çakmak yazılı 
bir açıklama yayınladı. Genel 
Müdür Çakmak açıklamasında 
çatışma ve kaos ortamının ku-
ruma zarardan başka bir şey 
getirmeyeceğinin altını çizdi. 
Çakmak açıklamasında ‘’Bir 
süredir kamuoyunda FİSKO-
BİRLİK’in idari ve ekonomik 
durumu ile ilgili birçok spekü-
latif iddia kamuoyunu meşgul 
etmekte. Bu iddiaları endişe ile 
takip etmekteyiz. Kamu ve ti-
cari faaliyetleri devam eden bir 
kuruluşun asılsız ve mesnetsiz 
iddialarla kamuoyunu bu kadar 
meşgul ediyor olması üzüntü 
verici. Ne idari ne ekonomik 
açıdan FİSKOBİRLİK’in şu 
anda hiçbir sıkıntısı bulunma-
maktadır. Üreticilerimizin ve iş 
ortaklarımızın bu tür iddialara 
itibar etmemelerini rica ediyo-
rum.’’ Şeklinde konuştu.

KAMUOYU 
YANILTILIYOR

FİSKOBİRLİK Genel Müdü-
rü Turgay Çakmak bazı rakam-
larda manipülasyon yapıldığı 
iddialarında açıklama getirdi. 
Zaman zaman açıklanan ciro, 
ihracat, fındık alım miktarı ve 
ödenen ürün bedeli miktar-
larının gerçeği yansıtmadığı 
iddiaları ile ilgili de konuşan 

Çakmak, ‘’FİSKOBİRLİK ve 
EFİT A.Ş’nin rakamları ortada. 
Bunların hiçbiri gizli değil, ilgili 
bakanlıklar ve kurumlarla za-
ten şeffaf olarak paylaşıyoruz. 
Kamuoyuna gizli belgeymiş 
gibi yansıtılan tablolar bizim 
genel kurul kitapçıklarımızda 
ve faaliyet raporlarımızda 
ortak üreticilerimiz ve basın 
ile zaten paylaştığımız veri-
ler. Bu verilerin çarpıtılarak 
kamuoyunu yanıltmaya yönelik 
çalışmalar yapılması doğru 
değil. Bu kimseye fayda ve 
çıkar sağlamaz. Sadece FİS-
KOBİRLİK ve FİSKOBİRLİK 
markasına zarar verir. Bu tür 
yaklaşımların kurumu geçmiş-
teki gibi zor günlere döndürme 
çabalarının bir parçası olarak 
görüyorum. Buna asla müsa-
ade etmeyeceğiz.’’ Açıklama-
sında bulundu. EFİT A.Ş’ye 
yapılan yatırım 8 milyon dola-
rın üzerinde, TL karşılığı 100 
milyonun üzerinde bir rakama 
tekabül etmektedir. Ayrıca ko-
operatiflere de yatırımlarımız 
devam etmiştir. ”Yalan’’ olduğu 

iddia edilen ciro, ihracat, fındık 
alımlarında ödenen miktarlar, 
yapılan yatırımlar vs. gibi ra-
kamların resmi kayıtları da ilgili 
kurumlar, bakanlıklar ve bizde 
mevcut. Bu tür asılsız iddiala-
rın arkasına sığınarak konuş-
mak kurumun ticari itibarına 
zarar vermekten başka bir işe 
yaramaz’’ dedi. 

“YAYGARACILARA 
PRİM VERMEYİZ”

Kamuoyunda son olarak 
FİSKOBİRLİK’in battığı yönün-
de iddialara da cevap veren 
FİSKOBİRLİK Genel Müdürü 
Turgay Çakmak; ‘’Nerden 
geldiği ve nasıl elde edildiği 
belli olmayan bazı rakamlar 
üzerinden belli çevreler çıkarım 
yaparak FİSKOBİRLİK battığı 
yönünde birtakım söylemler 
içinde. Ortaya atılan gayrimen-
kullerin değeri toplamı komik 
bir rakam. Bugün sadece 
EFİT A.Ş’nin bulunduğu arazi 
o rakamın iki katından fazla 
etmekte. Tüm taşınmazların 
ipotekli olduğu da uydurma. 

Entegre tesisimizin çalışmaya 
ara verdiği ise koca bir ya-
landan ibaret. Entegre tesi-
simiz şehrin merkezinde yer 
almaktadır. 3 vardiya 24 saat 
durmaksızın üretim faaliyetleri 
devam etmektedir. Sabah ve 
akşam mesai başlangıç ve 
mesai bitiş saatlerinde entegre 
tesisi önündeki servis araçları-
nın yoğunluğu bu yalanı açıkça 
ortaya koymaktadır. Bu tür ya-
lanlarla birileri FİSKOBİRLİK’e 
ticari itibar suikasti düzenlemek 
istiyor ancak yaygaracılara asla 
prim vermeyiz. Bu tür yalan 
haberleri basına servis edenleri 
kamuoyu gayet iyi tanımakta-
dır. Bu kurumun ve bu kurum-
dan kamuoyunun beklentilerini 
ve sorumluluklarımızı gayet iyi 
biliyoruz. Fiskobirlik her geçen 
gün fındık alımı, üretim ve 
ticaret anlamında büyüyerek 
ve geçmişten gelen sorunlarını 
çözerek emin adımlarla yoluna 
devam etmektedir. Bu bilinçle 
de görevimizi layıkıyla yerine 
getirmeye devam edeceğiz.” 
Şeklinde konuştu.

Fiskobirlik Genel Müdürü Turgay Çakmak 
Gündeme Dair Açıklamalarda Bulundu

Sivas-Giresun güzer-
gahındaki 2 bin 200 

rakımlı Eğribel Geçidi’n-
de inşa edilerek tek tüpü 
ulaşıma açılan tünel ile 
vatandaşların kar, tipi ve fır-
tına nedeniyle yolda kalma 
sorunu sona erdi.

Şebinkarahisar’da mini-
büsçülük yapan Üzeyir Çift-
çi: “Karayolları ekiplerinin 
bizi çok kurtardığı zamanlar 
oldu. Buradan artık inşallah 
rahatlıkla geçebileceğiz”

Giresun’un iç kısımdaki 
ilçeleriyle Sivas arasındaki 
ulaşımın sağlandığı güzer-
gahta bulunan 2 bin 200 
rakımlı Eğribel Geçidi’nde 
inşa edilen ve bir tüpü 
ulaşıma açılan tünel, kış 
mevsiminde güvenli geçiş 
sağlıyor.

İç Anadolu’yu Karadeniz 
Bölgesi’ne bağlayan, Si-
vas-Giresun güzergahında 
Şebinkarahisar ilçesinde yer 
alan Eğribel Tüneli’nin sağ 
tüpü, 28 Aralık Salı günü 
tamamlanarak, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığınca çift 
yönlü olarak trafiğe açıldı.

Her biri 5 bin 900 metre 
olan tüplerin toplam uzun-
luğu ise çift tüp şeklinde 11 
bin 810 metre.

Kış mevsiminde tipi ve 
fırtına nedeniyle ulaşımın 
zaman zaman durduğu 
Eğribel Geçidi’nde, güvenli 
ve hızlı ulaşımı sağlayan 
tünel ile, yol 6,5 kilometre 
kısaldı. Güzergah üzerinde 
ayrıca, 20 dakikalık zaman 
tasarrufu sağlandı.

Tünelin sol tüpünün de 
nihai beton kaplama çalış-
malarının ardından 2022 
yılının Ekim ayında tamam-
lanması planlanıyor.

Şebinkarahisar’da dol-
muş şoförlüğü yapan Üzeyir 

Çiftçi, AA muhabirine, uzun 
yıllar maruz kaldıkları yol 
çilesinin tünel ile sona erdi-
ğini söyledi.

Geçmişte Eğribel Geçi-
di’nde tipi ve fırtına nede-
niyle yöre halkının mahsur 
kaldığını anlatan Çiftçi, “Biz 
minibüsçüyüz. Tipi, fırtınaya 
yakalandığımız çok zaman 
oldu. Gece görüş tamamen 
bitiyor, yolu göremiyorsun, 
bir anda kar kütüğüne 
saplanıyorsun. Karayolları 
ekiplerinin bizi çok kurtardı-
ğı zamanlar oldu. Buradan 
artık inşallah rahatlıkla 
geçebileceğiz.” dedi.

Emekli şoför Murat Ulu-
çeçen ise Orman İşletme 
Müdürlüğü’nde çalıştığı 
1991 yılında, Eğribel 
Geçidi’nde bir gece mah-
sur kaldığını belirterek, 
“Sabaha karşı arabanın 
yakıtı donmaya başladı, 
altına ateş yaktık donmayı 
önledik. Sonra Karayolları 
ekipleri geldi, bizi çekti, 
çıkardı. Havada kar yoktu 
ama şiddetli rüzgar vardı, 
dedik ki ‘herhalde tipiye 
yakalanacağız’, sonra rüz-
garla birlikte orada mahsur 
kaldık.” ifadelerini kullandı.

Kısa süre önce, 50 yıldır 
hayalini kurdukları tünelin 
hizmete girdiğini vurgulayan 
Uluçeçen, tünel için Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a ve Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Kara-
ismailoğlu’na minnettar 
olduklarını dile getirdi.

Tüneli kullanan diğer 
bir vatandaş Aykut Bay ise 
tünelin açılmasıyla çilenin 
sona erdiğini vurgulayarak, 
tünelin yapımında emeği 
geçenlere teşekkür etti.

GİRESUN (AA) -
GÜLTEKİN YETGİN

Ulaşıma açılan Eğribel 
Tüneli ile vatandaşın 

kış çilesi sona erdi



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

512 Ocak 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com
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15.F. T. ANTALYASPOR ...... 20 ..... 6 ...... 4 ..... 10 .... 21 .....31 ....-10 ....22
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20.Ö. K. Y. MALATYASPOR 20 ..... 4 ...... 3 ..... 13 .... 16 .....35 ....-19 ....15
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Elif Işkın Çorlu Belediyesi ve Türkiye 
Güreş Federasyonu iş birliği ile düzen-

lenen Türkiye U23 Kadınlar Serbest Güreş 
Şampiyonası’nda Türkiye Üçüncüsü olarak 
önemli bir başarıya imza attı.

8-9 Ocak 2022 tarihînde Çorlu Belediyesi 
ve Türkiye Güreş Federasyonu iş birliği ile dü-
zenlenen Türkiye U23 Kadınlar Serbest Güreş 
Şampiyonası’na katılan Yalova Termal Belediye 
Spor Kulübü’nün sporcusu Göreleli Elif Işkın 50 
kg’da Türkiye Üçüncüsü olarak bronz madalya 
kazandı. Madalya kazandığı için çok mutlu 
olduğunu kaydeden Işkın, bundan sonra daha 
fazla çalışarak büyük başarılar elde etmek 
istediğini  söyledi.

Elif, Bronz 
madalya kazandı

Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde 
zirve mücadelesi veren Giresun Belediye 
Gençlik Spor Kulübü, deplasmanda Başkent 
Kartalları’nı 62-69 yenmeyi başardı. 

Parkeye mutlak galibiyet parolasıyla çıkan 
Yeşil Beyazlılar, ilk çeyreği 16-10 önde geçer-
ken, devre arasına 28-27’lik mağlubiyetle girdi.

Üçüncü periyoda bambaşka bir kimlikle 
çıkan Giresun Belediye Gençlik Spor Kulübü, 
dirençli savunmasıyla dikkat çekerken, bu peri-
yodu da 42-51’lik üstünlükle tamamladı.

Son periyotta oyunun kontrolünü elinden 
bırakmayan Yeşil Beyazlılar, mücadelede 
parkeden 62-69’luk galibiyetle ayrıldı. Çotanak-
lar bu galibiyetle puanını 11 yaparken, haftayı 
ikinci sırada kapattı.

Giresun Belediye Gençlik Spor Kulübü, 7. 
Hafta maçında ise Cumartesi günü Toroslar 
Belediye ile karşı karşıya gelecek.

Giresun Belediye Gençlik Spor 
Kulübü Galibiyetle Döndü

Geçtiğimiz sezon Hentbol 
Kadınlar Süper Ligi’nde gol 

kraliçesi olan temsilcimiz Görele’nin 
Sultanları Görele Belediyesi Spor 
Kulübü’nde sol oyun kurucu ve takım 
kaptanı Perihan Topaloğlu Acar, 
2021-2022 sezonun ilk yarısında 

oynadığı 10 maçta rakip filelere top-
lamda 96 gol atarak bu sezonda gol 
kraliçesinde ilk sıraya yerleşti.

2020- 2021 sezonunun gol kra-
liçesi olan ve Yurtbay Seramik’in 
sponsorluğunda Hentbolhaber.
net’in organize ettiği 2020-2021 

sezonu hentbolun En’i seçilen 
temsilcimiz Görele’nin Sultanları 
Görele Belediyesi Spor Kulübü’nde 
sol oyun kurucu ve takım kaptanı 
Perihan Topaloğlu Acar, 2021-2022 
sezonun ilk yarısında oynadığı 10 
maçta rakip filelere toplamda 96 

gol atarak bu sezonda gol  kra-
liçesinde ilk sıraya yerleşti. Per-
formansı ile göz dolduran ve bu 
sezonda gol kraliçesi için en büyük 
adaylardan olan temsilcimiz  Peri-
han Topaloğlu Acar’a  bazı kulüple-
rinde kancayı taktığı öğrenildi.

KAPTAN PERiHAN YiNE KRALLIGA KOSUYOR

Giresun Süper Amatör Lig-
de zirve mücadelesi veren 

Tireboluspor, ilk yarının son maçında 
kendi evinde Bulancak temsilcisi 
İhsaniyespor’u 4-1’lik skorla geçerek, 
devreyi galibiyetle kapadı. 

Mavi-Beyazlılar ilk yarıda oy-
nadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2’de 
yenilgi alırken; devreyi 18 puanla 
dördüncü basamakta tamamladı.
Tirebolu İlçe Stadı’nda oynanan 
maçın ilk yarısında Ahmet Acar ve 
Semih Kavrazlı’nın golleriyle sonuca 
giden Tireboluspor, 60’ncı dakikada 

Numan Güven’in kendi kalesine 
attığı golle rakibini umutlandırdı. 
Ancak, ilerleyen bölümlerde yine 
Ahmet Acar ve genç oyuncu Kenan 
Melemez, birer gol daha atınca skor 
4-1 oldu. Bu maçla devre arasına 
giren İlçe ekibine bir haftalık izin 
verilirken; Tireboluspor ikinci yarıya 
yine kendi evinde oynayacağı Yeni-
yolspor karşılaşmasıyla başlayacak. 
Ligde ikinci yarı 23 Ocak Pazar 
günü start alacak. 

(Mahmut BORA – Tirebolu 
Ekspres/TİREBOLU)  

Giresun Süper Amatör Kümede ilk yarının son maçını evinde Bulancak temsilcisi İhsaniyespor 
ile yapan Tireboluspor, devreyi galibiyetle kapadı ve 8 maçta 18 puan topladı…

4. BASAMAKTA NOKTALADILAR
HAKEMLER: Serkan Yücel 2, Mürvet Yavuztürk 2, Murat Kalpak-

çıoğlu 2.
TİREBOLUSPOR: Ahmet 2 – A. Hasan 3, Hasan 3, Erdoğan 3 

(Metin 2), Emrah 2 – Numan 2, İbrahim 3, Semih 2 (Kenan 3), Ra-
mazan 2, Mert Can 3 – Ahmet Acar 3 (Batuhan 2).

İHSANİYESPOR: Atakan 2 – Selim 1, Timur 2 (Metin 1), Cem 2, 
Kadir 1 – Muhammet 2, Telat 1, Cevat 2 (Enes 1), Ekremcan 2, İlhan 
2 – Ali 2.

SARI KARTLAR: Selim (İhsaniyespor); Semih ve Erdoğan (Tire-
boluspor).

GOLLER: Dk. 2 ve 80 Ahmet Acar, dk. 28 Semih, dk. 60 Numan 
(KK), dk. 90 Kenan (Tirebolu: 4 – İhsaniye:1).

Hasan Doğan Milli Takımlar 
Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde 

gerçekleşen seminerin açılış prog-
ramında TFF Başkan Vekili Ali Düş-
mez, Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. 
Abdurrahman Arıcı ve Kurul üyeleri 
ile Temsilciler yer aldı. 

TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, 
seminerde temsilcilere hitaben bir 
konuşma yaptı. Konuşmasına, “Siz-
leri en içten duygularımla selam-
lamak istiyorum. TFF Başkanımız 
Nihat Özdemir ve Yönetiminin hem 
selamlarını hem de yeni senedeki 
güzel dileklerini paylaşmak istiyo-
rum” diyerek başlayan Ali Düşmez 
şöyle devam etti: 

“Siz Temsilcilerimiz çok önemli 
bir görev yapıyorsunuz. Biz TFF 
Başkanı ve Yönetimi olarak Temsil-
cilerimizin yazdığı veya yazmadığı 
raporlarla ilgili sorumluluk taşıyo-

ruz. Bu bakımdan nasıl iyi bir ekip 
olduğumuzu anlatmamıza gerek 
yok. İlk yarıda genel olarak gö-
revlerinizi çok iyi yaptınız. Ama az 
da olsa bize de yansıyan eksikler 
yaşandı. Duymadığınız, görme-
diğiniz olayı lütfen raporlarınıza 
yazmayın. Zaten böyle bir seçkin 

gruptan bu durumu hayal bile etmi-
yorum. Onun için ricamız, gördü-
ğünüzü, duyduğunuzu yazmanız. 
12 yıllık TFF yöneticilik tecrübemle 
söylüyorum. Tekrar yineliyorum, 
yaptığımız işin önemi çok büyük. 
Özellikle kulüplerimizi temsil eden 
kişilerle iyi iletişim kurarsak, birçok 

olayı, tartışmayı da engelleriz. 
Biliyorsunuz pandemi daha da 
artıyor. İşimiz daha da zorlaşıyor.  
İkinci yarıda şampiyonluk ve ligden 
düşme maçları oynanacak. Biz 
TFF ailesi olarak birbirimize destek 
olarak büyük bir sinerji ile bu 
dönemi başarıyla tamamlayacağız. 
Başarılar diliyorum.”

Düşmez, sezon sonunda temsil-
cilik görevi sona erecek olan Yaşar 
Çatal’a Türk futboluna katkılarından 
dolayı teşekkür plaketi verdi ve A 
Milli Takım forması hediye etti.

Seminerde, TFF Temsilciler Ku-
rulu Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı 
da yaptığı konuşmasında, “Fede-
rasyon Başkanımıza ve Yönetim 
Kurulu üyelerimize destekleri için 
teşekkür ediyorum. İkinci yarıda tüm 
temsilcilerimize  başarılar diliyorum” 
ifadelerini kullandı. 

KLASMAN TEMSiLCi SEMiNERi YAPILDI
Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2021-2022 sezonu devre arası Klasman Temsilci 

semineri, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

GZT Giresunspor’un 
kulüp basın sözcüsü 
Halil İbrahim Önal, 

sezon sonu hedeflerinin 55 pu-
ana ulaşmak olduğunu söyledi.

Halil İbrahim Önal, yaptığı 
açıklamada, sezonun 20. haf-
tasında konuk oldukları Gala-
tasaray’ı 1-0 mağlup ederek, 
ikinci yarıya iyi bir başlangıç 
yapmanın mutluluğunu yaşa-
dıklarını belirtti.

Galatasaray galibiyetinin 
kendileri için sürpriz olmadığı-
nı aktaran Önal, “Rakibimizin 
de eksikleri vardı. Bunu en iyi 
şekilde değerlendirdik. Sergile-
diğimiz iyi futbolla Galatasaray 
karşısında galip geldik. Kaza-
nacağımızı biliyorduk ve öyle 
de oldu.” dedi.

GZT Giresunspor’un ligin 

ikinci yarısında daha başarılı 
sonuçlara imza atacağına 
inandıklarını dile getiren Önal, 
“İkinci devrede, sezonun ilk 
yarısındaki hataları tekrar-
lamayacağız. Yapacağımız 
takviyelerle kadromuzu güç-
lendirecek ve kalan haftalarda 
daha başarılı sonuçlara imza 
atacağız. Hedefimiz sezonu 55 
puanla tamamlamak. Böylelikle 
44 yıl sonra yeniden mücadele 
etme hakkı elde ettiğimiz Süper 
Lig’de tutunmayı başarmış ola-
cağız.” ifadelerini kullandı.

Önal, transfer çalışmalarının 
sürdüğünü ve eksik bölgeleri 
önemli isimlerle takviye ede-
ceklerini sözlerine ekledi

TEKLİF GİDEBİLİR !
Çotanakların  transfer liste-

sinde yer alan oyunculardan 

birinin de Alanyaspor ile kiralık 
sözleşmesi sona eren Khouma 
Babacar`ın olduğu öne sürüldü.

28 yaşındaki forvet, 1,5 
sezon Alanyaspor’da kiralık oy-
nadıktan sonra İtalyan kulübü 
Sassuolo’ya döndü.Sassuo-
lo’nun bu oyuncuyu kadrosun-
da mı tutacağı yoksa yeniden 
mi kiraya vereceği şimdilik 
bilinmiyor. İtalyan kulübünün 
oyuncusunu kadroda düşünme-
mesi halinde Giresunspor’un 
Babacar’a teklif götüreceği öne 
sürüldü.

9 PUAN ALINDI
Giresunspor, İstanbul takım-

larıyla oynadığı son dört maçta 
hanesine dokuz puan yazdır-
mayı başardı.

Çotanaklar iç sahada Fatih 
Karagümrük, deplasmanda 

ise Beşiktaş’ı yenme başarısı 
göstermişti. Yeşil-beyazlılar, 
Başakşehir deplasmanında ise 
puan alamamıştı. Giresunspor, 
Galatasaray’ı Suleymanov’un 
golüyle geçti ve İstanbul takım-
larıyla oynadığı son dört maçın 
üçünü kazanmış oldu. Gire-
sunspor bu hafta ise Kasımpa-
şa ile karşılaşacak.

KAPI AÇIK !
Giresunspor’un teknk adamı 

Hakan Keleş, Beşiktaşlı Kenan 
Karaman’a kapılarının açık 
olduğunu fade etti.

Hakan Hoca; “Kenan Kara-
man Giresunlu. Beğendiğim 
oyunculardan birisi. Gelirse 
isteriz tabi. Ama şartlarımız 
uyarsa isteriz. Kapımız açık. 
Güçlü takımların kadrolarında 
istemediği oyuncuları istiyoruz. 

Ljajic de istediğim bir oyuncuy-
du. Orta sahada ihtiyacımız var 
ama şartların uygun olacağını 
düşünmüyordum. Çok maliyetli 
bir oyuncuydu ve kendisi de 
tercihini Başakşehir’den yana 
yaptı” dedi.

“BAŞARI İÇİN ÇOK 
ÇALIŞIYORUZ”

Giresunspor’un savunma 
oyuncularından Hayrullah, 
başarı için çok çalıştıklarını 
ifade etti. Şanssız bir sezon 
başlangıcı sonrasında ligde 
yükselişe geçtiklerini kaydeden 
sağ bek; “Galatasaray maçın-
dan iyi bir sonuçla ayrılarak 
ikinci periyoda iyi başlamak 
istiyorduk. Bunu da 3 puanı 
alarak başardık. Tüm arkadaş-
larımı tebrik ediyorum. Bu ligde 

başarılarımız ile konuşulmaya 
devam edeceğiz. Çıkışımızı 
sürdüreceğiz. Hakan Hoca-
mızın doğum günüydü. Hem 
hocamıza hemde taraftarımıza 
bu galibiyeti armağan ediyoruz” 
dedi.

BİLET SATIŞI
Çotanaklar, Pazar günü 

evinde Kasımpaşa ile oyna-
yacağı maçın biletlerini satışa 
çıkardı.Yönetim kurulu birinci 
kategorinin bilet fiyatlarını 50 
TL olarak belirlerken, ikinci 
kategori 30, kale arkası biletleri 
ise 15 TL’den satılıyor. İkinci 
yarıya Galatasaray’ı yenerek 
başlayan Çotanaklar’ın Pazar 
günkü zorlu doksan dakikada 
arkasında önemli oranda taraf-
tar desteği olması bekleniyor. 

TARAFTARLAR BEKLEYiS iCiNDE
Giresunspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Eksik bölgelere önemli isimler takviye edilecek

Giresunspor, sezonun en önemli doksan dakikalarından birine hafta sonu çıkacak.Çotanaklar 20. Haftanın sonunda 25 puanla 14. Sırada girerken, Pazar günü 18 puanla 117. Sırada yer 
alan Kasımpaşaspor’a ev sahipliği yapacak. Çotanaklar bu maçı da kazanmayı başarabilirse 28 puana ulaşacak ve rakibiyle arasındaki puan farkını 10’a çıkartarak rahat bir nefes alacak

Giresun Birinci Amatör 
Küme Futbol Ligi C Gru-

bunda şampiyonluk mücadelesi 
veren Tirebolu temsilcisi Altunsu,  
Bulancak’ta oynadığı 5’nci 
maçında rakibi Samugü-
neyspor’u 2-1 yenerek, 
zirve yürüyüşünü devam 
ettirdi. 

Altunsu, Bulancak’ta 
sahaya “Uğur – Erdi, 
Erkan, Batuhan, Mesut – 
Hamza, Ali Şahin, Yusuf 
Ziya, İbrahim Keskin 

– Hüseyin Takır ve Muham-
met Bektaş”tan kurulu 11’le 
çıktı.Sarı-Lacivertlilere 3 puan 
kazandıran golleri Ali Şahin ve 
Muhammet Bektaş kaydederken; 

Altunsu’nun ligdeki puanı 12 
oldu. Grubunda bir maç eksiğiyle 
zirveye ortak olan Altunsu, ilk ya-
rının son haftasında Tirebolu’da 
Sokakbaşıspor ile oynayacak. Bu 

karşılaşma 16 Ocak Pazar 
günü saat 13’de başla-
yacak. Ligde üst üste iki 
galibiyet alan Altunsu’nun 
tek yenilgisi bulunuyor. Bu 
zamana kadar oynadığı 
5 maçtan 4’ünü kazanan 
Sarı-Lacivertlilerin hedefi 
grubu lider bitirmek. 

3 PUANLA iLCEYE DONDULER Tirebolu temsilcisi Altunsu, ligdeki 5’nci maçında Bulan-
cak’ta Samugüneyspor’u Ali Şahin ve Muhammet Bektaş’ın 

golleriyle 2-1 yenerek, zirve yürüyüşünü sürdürdü…


