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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
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GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 
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BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 
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ÖĞRETMENLERİMİZ VE 
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31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

Mine Çakırmelikoğlu Kurt 
röportajı
Gülşah Sarıca’nın 
kaleminden 
3. sayfamızda
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GEZİSİ
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HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

OKUL ÖNCESİ 
DİN EĞİTİMİ

(Sayfa 4’te)

Dereli’yi maden ocakları mesken tuttu

OCAKLARI UYARISI
TIGLI’DAN MADEN

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Giresun Dereli’de 
kurulacak yeni Çinko-Bakır Maden Ocağı hakkında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Giresun Milletve-
kili Necati Tığlı, 
“Neredeyse 

Giresun’un tüm ilçeleri bakır, 
kurşun ve çinko yataklarıyla 
dolu. Durum böyle olunca bu 
madenleri işlemek ve kendi 
ekonomilerine daha fazla gir-
di sağlamak için birçok şirket 
bölgede maden çalışması 
yaparken ne aldıkları ruhsa-
tın gereklerini ne de çevre-
sel faktörlerin ve yaşamsal 
değerlerin şartlarını yerine 
getiriyorlar” dedi.

Dereli ilçesinin Eğri-
anbar, Bahçeli, Yıldız, 
Meşeliyatak 
ve Yeşiltepe 
köyleri arazisi 
üzerinde yeni 
bir Çin-
ko-Bakır 
Maden 
Ocağı 
kurul-
duğu 

zaman bölgede yaşayan 
halkı sosyolojik ve kültürel 
açıdan nasıl etkileyeceği yö-
nünde herhangi bir araştırma 
yapılıp yapılmadığını Bakan 
Dönmez’e soran Tığlı’nın 
diğer soruları şu şekilde: 

• Adı geçen köylerin ara-
zilerinde Çinko-Bakır Maden 
Ocağı kurulmasının bölgede 
yaşayan halkı sosyolojik ve 

kültürel açıdan 
nasıl etkileyeceği 
yönünde herhan-
gi bir araştırma 

yapılmış 
mıdır?

 • 

Gencer Maden İşletmeleri 
A.Ş., ÇED sürecinin başlatıl-
masıyla ilgili ÇED yönetmeliğin 
16’ncı maddesine göre Gire-
sun Valiliği’ne verdiği dosyada 
bulunan eksiklikler nelerdir?

 • Eğrianbar, Bahçeli, Yıl-
dız, Meşeliyatak ve Yeşiltepe 
köyleri arazisi üzerinde ku-
rulması planlanan, Çinko-Ba-
kır Maden Ocağı için ÇED 
Gerekli Değildir yönünde 
karar mı vereceksiniz?

 • Çinko-Bakır Maden 
Ocağı’nın kurulacağı Eğ-
rianbar, Bahçeli, Yıldız, 
Meşeliyatak ve Yeşiltepe köy 
arazilerinde şu anda yapılan 
tarımsal faaliyetler nelerdir? 
Maden ocağı kurulmasına 
izin çıkarsa ne kadar tarım 
alanı ne kadar makilik ve 
meşelik alan ve ne kadar 

ormanlık alanın zarar gö-
receği araştırılmış mıdır? 
Araştırılmışsa ortaya çıkan 

sonuç nedir?

Bu kapsamda, uzun 
yıllardır gündemde 
olan ancak bir türlü 

hayata geçirilemeyen imar 
yolu Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu’nun kurumlar arası 
yürüttüğü yoğun uğraş ve 
diyaloğun ardından açılıyor.

Batlama girişinde İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü yanın-
dan başlayıp Fındık Araştırma 
Enstitüsü arazisinden geçerek 
Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet 
Hastanesi önüne ulaşan yol 
için çalışmalar başladı.

350 metre uzunluğunda ve 
21 metre genişliğinde olan yol 
açma çalışmaları dolgu sistemi 
ile devam ediyor. Altyapısının 
tamamlanmasının ardından 
asfaltlama çalışması yapıla-
rak ulaşıma açılacak olan yol 
Güre istikametine giden yol ile 
birleşecek.

Bu yolun hizmete girme-
siyle birlikte ulaşımda büyük 

kolaylık sağlanacak. Batlama 
yönünden gelen ve hastane 
ile Güre istikametine dönmek 
isteyen araçlar, Çıtlakkale kav-
şağını dolaşmak yerine sahil 
karayoluna inmeden bu yeni 
yola yönelecek.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, bu yol 
güzergahı için sorunu çözüp 
çalışma başlamasının mutlulu-

ğunu yaşadıklarını söyleyerek: 
“Bu yol bölgede trafiğe büyük 
kolaylık getirecek. Önemli bir 
projeyi hayata geçiriyoruz. Açı-
lan yeni imar yollarımız trafik 
ağının genişlemesine yardımcı 
oluyoruz. Bizler daha güzel bir 
Giresun için çalışma yürütür-
ken, vatandaşlarımızın haya-
tını kolaylaştıran uygulamaları 
hayata geçiriyoruz” dedi.

‘BATLAMA GiRiSiNDEN
DEVLET HASTANESiNE YENi
iMAR YOLU ACIYORUZ’
Şehirde alt ve üstyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdüren
Giresun Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda 

imar planlarına uygun olarak yeni yollar açıyor

Sağlık açısından birçok 
faydası bulunan ma-

den suyunun halk arasında 
doğru bilinen yanlışlar neler? 
Freşa Gıda Mühendisi Yasin 
Günaydın doğru bilinen yan-
lışları şöyle sıraladı:

Halk arasında bilinen bir 
yanlış “Maden suyu kayna-
ğında içilmelidir” anlayışıdır. 
Maden suyu, gıda standart-
larına uygun ambalajlı cam 

şişelerde kapağı açılmadığı 
sürece kaynağındaki orijinal 
doğal mineral kompozisyonu 
ve temizliğini korur. Cam 
ambalajı şekilde üretilen 
madensularının hijyenik şe-
kilde dolumu sonrasında son 
tüketiciye ulaştığında cam 
ambalajından içilmesi maden 
suyunun karasteristik tadının 
en iyi şekilde hijyenik olarak 
alınmasını sağlar.  n 3’TE

Maden suyunda doğru 
bildiğimiz yanlışlar

Musaoğlu imzayı attırdı
Giresun Belediye-

si’nde; Giresun 
Belediye Başkanı Av. 
Aytekin ŞENLİKOĞLU 

ile Bem Bir Sen arasın-
da, 2022-2023 yıllarını 
kapsayan Sosyal Denge 
Sözleşmesi imzalandı. 

n 2’DE

Türkiye geçen yıl 
en fazla fındığı 

Almanya’ya sattı
n 2’DE



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Fatih TANRIVERDİ
0(530) 514 17 00

Çınarlar Mah. Fevzi Paşa Cad. No:20
(Çınarlar Polis Karakolu Karşısı GİRESUN)

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

Amatör Telsizcilik denilince hobi olarak haberleşme ve teknik alanlarda 
araştırma yapmak akla gelse de amatör telsizcilerin bir diğer görevi de 
olağan üstü durumlarda haberleşmeyi sağlama ve devletine her konuda 
yardım etmektir. Bu durum amatör telsizciler için çok önemlidir. 

Haberleşme ağı, haber alma, olağan üstü durumlarda çok önemlidir. 
Derneğimiz GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) aktarıcılar için Devlet kurumlarından yardım alamasa da ikili 
ilişkiler ve araştırmalarla haberleşme ağını kurmada büyük adımlar 
atmıştır. Sis dağı zor bir bölge olmasına rağmen güneş panelleri ile enerji 
alma yoluna gidilerek 145.750 MHz. VHF aktarıcımız ve aynı yerde 
YM7KGS çağrı işaretli Digirepeaterini kurarak merkez sahil ilçelerimiz ile 
Sinop Artvin illerini de kapsayan geniş alanda haberleşme ağını kurmuştur. 
Aynı zamanda ilimizin arka sırt kısmı Eğribel bölgesine 439.400 MHz. 
Aktarıcı role ile Sis dağı linklenmiş ve bu aktarıcımız ile iç bölgelerimiz de 
sahile bağlanmıştır. Ayrıca Eğribel bölgesine YM7KEB çağrı işaretli 
Digirepeateri de kurularak mesajlaşma ağı ve digital veriler, yer koordinat 
bilgilerinin takibi sağlanmıştır. 

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

Amatör Telsizcilik çalışmaları için bölgesel haberleşmenin önemi çok 
büyüktür. Şu an Sis dağı ve Eğribel’e kurulan bu haberleşme sistemleri 
tamamen amatör telsizci arkadaşlarımızın maddi ve manevi destekleri ile 
gerçekleştirilmiştir. Sis dağı aktarıcımız kurulurken Güneş panelleri, aküler, 
aktarıcının konulacağı kutu, antenler, anten direkleri ve en önemlisi aktarıcı 
roleler derneğimiz ve fedakâr amatör telsizcilerimizin katkıları ile alınmış, 
kurulum anında da amatör telsizcilerimiz tüm özverileri ile sistemleri bu 
dağlara kurmuşlardır. Eğribel bölgesine de aynı sistemler kurulmuş aktarıcı 
ve sistemlerini derneğimiz, diğer sistemlerini de derneğimiz üyesi TA7RH 
amatör telsiz çağrı işaretli “Hasan SEYİS” kardeşimiz karşılamıştır. 

Ayrıca Sis dağı yer tahsisi ve maddi katkılarıyla derneğimiz gönüllüsü 
amatör telsizci kardeşimiz Eski Ziraat Odası Başkanı TA7AKI amatör telsiz 
çağrı işaretli “Özer AKBAŞLI” kardeşimiz yardımlarını esirgememiş, aktarıcı 
kurulum çalışmalarına da büyük katkılar sağlamıştır. İyi ilişkilerimiz sonucu 
amatör telsizciliği araştıran ve önemini anlayan bölge muhtarımız “Ali 
EMANET” kardeşimiz aktarıcının kurulacağı yer konusunda, bölgeyi 
birleştiren haberleşme ağının kurulmasında derneğimize, amatör telsizciliğe 
büyük katkılarda bulunmuşlardır. Dernek Başkanımız TA7EB amatör telsiz 
çağrı işaretli “Ali DEMİRALP” önemli özverilerle gecesini gündüze katarak 
bu sistemlerin kurulmasına büyük katkılar sağlamışlardır. Dernek 
üyelerimizin büyük bölümü ve ilçelerimizde hatta Trabzon ve ilçelerinde 
bulunan birçok amatör radyo telsizci kardeşlerimiz de çalışmalara katkıda 
bulunarak sistemlerin kuruluşunu sağlamışlardır. Emeği geçen tüm 
kardeşlerimize bu büyük katkı, destek ve çalışmalarından dolayı dernek ve 
amatör telsizciler olarak teşekkür ederiz. 145.750 ve 439.400 MHz. 
Aktarıcılarımız ve 148.800 MHz. YM7KGS, YM7KEB çağrı işaretli 
digirepeaterler tüm amatör telsizci arkadaşlarımıza ve çevreye hayırlı 
olsun… 

20 Yıldan fazla zamandır Sis Dağı aktarıcısını kurmakta benim hayalimdi; 
eskiden böyle teknikler, imkanlar olmadığından uzun zaman sonra olsa da 
hayallerimi gerçekleştiren tüm emeği geçenlere teşekkür etmeden 
geçemem. 

Amatör Telsizci: “Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden 
sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini 
yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde 
bulunmak isteyen ve amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişi” 

diye tanımlanır. 
Kurulacak sistemlerle ilgili yönetmelik maddeleri: 
1-Esasları KEGM tarafından belirlenen amatör telsizcilik belgesine sahip 

gerçek kişiler ile sorumlu operatörün mesuliyetinde olmak kaydıyla 
amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet 
haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma 
kurumları amatör telsiz istasyonu kurabilirler. 

2-Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler, doğal afetlerde, 
beklenmedik olaylarda ve bunların tatbikatlarında can ve mal emniyeti ve 
milli güvenlik ile ilgili olarak mahalli, bölgesel veya yurt çapında acil 
durum ve afet haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardım 
faaliyetlerinde bulunabilirler. 

3-Kurumdan, telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni almış kamu 
kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla acil durum ve afet tatbikatları 
ile acil durum ve afet esnasında amatör telsizciler bu kurumlara tahsisli 
frekansları kullanabilirler. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının izni 
olmak kaydıyla amatör telsiz sistem ve cihazlarında gerekli değişiklik ve 
eklentileri önceden yapabilir veya Yaptırabilirler. 

10 Kasım 2008 tarih ve 27050 Mükerrer sayılı, kabul tarihi 05.11.2008 
ve 5809 Sayılı (Elektronik Haberleşme Kanununun 37. ve 43. Maddeleri,) 

17 Temmuz 2009 tarih ve 27291 Sayılı (Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik) 

3 Şubat 2010 tarih ve 27482 Sayılı (Kıyı Emniyeti genel Müdürlüğü 
Amatör telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği) amatör telsizciliği 
ve bu konuda yapılacakları açıklar. 

Dernek olarak haberleşme sistemlerini, cihazlarını kurarak eğitim 
yapabilme yerimiz, alanımız bulunmamaktadır. Kamu kurum ve 
kuruluşlarımızdan önemle rica ediyoruz, çalışabileceğimiz, gençliği 
eğitebileceğimiz, olağanüstü haller ve ülkemizi tanıtmak amacı ile telsiz 
haberleşmesi yapabileceğimiz kullanılmayan köy okulu, sağlık evi veya 
kullanılmayan bir araziyi derneğimize geçici bir izin ile kullanım hakkı 
veriniz. Köy okulları çürümekte ancak Milli Eğitim Müdürlüğü 
yazışmalarımıza olumsuz cevap vermektedir. Kimse taşın altına elini 
sokmak istememektedir. 

Sayın Valimiz Enver ÜNLÜ’den bu konuda yardım bekliyoruz. 
Tüm okurlarımıza saygı ile… Amatör Telsizcilik selamı ile “73” 

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

organize ettiği Alucra İlçesi Hacı 
Hasan Köyü ve Fevzi Çakmak Köyü 
iş birliğinde tarihi Akyatak (Yassı 
Çimen) Yaylasında çevre 
düzenlemesi yapıldı.

Zıhar Şeyh (Fevzi Çakmak) 
köyünden başlayıp Akyatak (Yassı 
Çimen) üzerinden Torul ve Trabzon'a 
ulaşan diğer taraftan Amasya, 
Şebinkarahisar, Alucra, Şiran 
üzerinden Bayburt ve Erzincan 
istikametinden Erzurum'a ulaşan 
tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan bir 
yerdir. Erdem Ekşi'nin Zıhar Şeyh 
(Fevzi Çakmak)'ı yurt edinen İslam'ın 
ve Türklüğün yayılmasına önderlik 
etmiş Es-Seyyid İsmail Hakkı 
Çağırgan Babanın yurt edindiği Zıhar 
ve Akyatak yaylasının önemini 
vurgulayan konuşma sonrasında 
Hasan Çıtır tarafından gelenlere 
kahvaltı verildi. Hacı Hasan ve Fevzi 
Çakmak Köyünden katılan ekip 
yaylada bulunan evinin yıkık 
duvarını onarıp çevresine dan 
dikimi ve eskiyen bayrağın değişimi 
yapıldı.

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler tarafından; Sokakbaşı mevkiindeki yeni 
otoparkta planlama çalışması, Fındık Pazarı mevkiinde 
parke yenileme, Mahallesi Osmanağa Caddesi'nde arıza 

giderilmesinin ardından parke döşeme ve Hacıhüseyin 
Mahallesi Sokakbaşı Caddesi'nde ise parke yenileme 
çalışması yürütülüyor. 

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, şehir genelinde 
yapılan üst yapı çalışmalarının, belirlenen program 
çerçevesinde süreceğini bildirdi.

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

Onbaşı Ersin Cebeci ve Şehit Piyade 
Er Necmettin Atik’in ailelerine 
ziyaret gerçekleştirdi.  

Din, vatan, mukaddesat, hak ve 
hakikat uğruna sarsılmaz bir inançla 
şehadete kavuşanlara ve şehadeti 
arzulayarak canlarından vazgeçmeyi 
göze alıp gazilik payesiyle 
şereenen tüm kahramanlara 
minnettar olduklarını ifade eden 
Müftü Oral, “Bizlere düşen görev, 
şehitlerimizin uğruna can verdikleri 
değerlere sımsıkı sarılmaktır. Bu 
güzel gençler var oldukça, Cenab-ı 
Hakk bu milleti her türlü kötülükten 

koruyacaktır. Bizim bu çocuklarımız, 
yavrularımız inşallah ebediyen bu 
topraklar üzerinde yüce değerleri 
taşıyarak şereeriyle 
yaşayacaklardır. Bu toprakları bize 
mukaddes bir vatan olarak emanet 
eden tüm şehitlerimizi, bu uğurda 
mücadele eden tüm gazilerimizi 
şükranla ve rahmetle anıyorum. 
Tedavisi devam eden gazilerimize 
Allah’tan şifalar diliyorum. 
Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları 
cennet olsun.” dedi.  

Ziyaretlerde Kur’an-ı Kerim’den 
ayetler okundu, dualar edildi. 

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

Çağırgan Baba Derneği Başkanı 
Erdem Ekşi Akyatak Yaylası çevre 
düzenlemesinde katkıları olan Hasan 
Çıtır, Turgut Çıtır, Sıtkı Kaptı, Şaban 
Gücen, Salih Dur, Rüstem Solak, 
Hamit Ayvalı 'ya teşekkürlerini iletti.

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
                                

   ENGİN MEYVACI 

BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR
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Başkan Tatlı; ‘Kuruluşumuz-
dan bugüne, inandığımız 
değerleri korumak için çık-

tığımız kutlu yürüyüşte, milletimi-
zin gösterdiği istikameti kendimi-
ze yol bildik. Millet ve hizmet aş-
kıyla başlayan yolculuğumuzda, 
geldiğimiz bu noktada Türkiye’nin 
partisi olarak yeni bir döneme ku-
cak açıyoruz. Siyasetimizin mer-
kezinden insan, sevdamızdan 
Türkiye eksik olmadı. Bu uğur-
da milletimizle omuz omuza yeni 
mücadelelere atılmaya ilk gün-
kü aşkla bir kez daha hazırız. 
Tek vücut halinde hareket ederek 
gerçekleştireceğimiz İl kongremiz 
vatandaşlarımızla yeniden kucak-
laşmamıza vesile olacaktır’ dedi. 

Kongre sürecinde Sağlık 
Bakanlığı’nın aldığı tedbirleri uy-
gulayacaklarını söyleyen İl Baş-

kanı Kenan Tatlı; ‘ Ateş, öksürük, 
kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş 
üstü delegelerden, zorunlu olma-
dıkça kongreye katılmamaları is-
tenecektir. Salonlara, yaşlı ve ço-
cuklar davet edilmeyecek. Kong-
rede kullanılacak tüm ekipman ve 
alanlar dezenfekte edilecek. Gö-
revliler, salonlara girişte maske 
dağıtımı ve ateş ölçümü yapacak’ 
şeklinde konuştu.

Başkan Tatlı; ‘Cumhurbaşka-
nımız ve Genel Başkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan, lider-
liği ile her zaman bizlere bu gö-
revleri hakkıyla yapmamız tali-
matını vermiş ve bu kurallara ri-
ayet etmemizi bizlerden bekle-
miştir. Biz de bu anlayışla göre-
vimizi hakkıyla yerine getirmeyi 
ve bizlere emanet edilen bayra-
ğı en yükseklere taşımayı kendi-

mize bir görev biliyoruz.  Bu vesi-
le ile başta Genel Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a, Genel Mer-
kez Teşkilat Başkanımız Sayın 
Erkan Kandemir’e, Genel Baş-
kan Yardımcımız Sayın Nurettin 
Canikli’ye, Bölge Koordinatörü-
müz Sayın Muhammed Avcı’ya, İl 
koordinatörümüz Sayın E. Erkan 
Balta’ya, Milletvekillerimiz Sa-
yın Cemal Öztürk’e, Sayın Kadir 
Aydın’a, Sayın Sabri Öztürk’e, İl 
Belediye Başkanımız Sayın Ayte-
kin Şenlikoğlu’na teşekkür ediyo-
rum’ diyerek, 

‘8 Şubat Pazartesi saat 11.00 
da 19 Eylül Kapalı Spor salonun-
da gerçekleştireceğimiz ve Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın video konferans 
yöntemiyle katılacağı, Ak Parti 

Giresun 7. Olağan İl Kongremize, 
maske, mesafe ve temizlik kural-
larını ön planda tutarak tüm hem-
şehrilerimizi davet ediyoruz’ dedi.

İl Başkanı Tatlı; ‘Büyük ve 
Güçlü Türkiye’nin inşasını ta-
mamlayana kadar durmayaca-
ğız, duraksamayacağız. İnan-
dığımız Yolda Yürümeye De-
vam Edeceğiz’  diyerek, ‘ya-
pacağımız kongremizin İlimize 
hayırlı olmasını diliyorum’ diye-
rek sözlerini tamamladı.

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

Toparlayıcı ve yapıcı bir tavır ile iz bırakan Tatlı sayesinde 
yıllar sonra bir kongre öncesi tek aday üzerinde uzlaşıldı

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan TATLI, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AK Parti 
Giresun 7. Olağan İl Kongresinin 8 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılacağını açıkladı
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Her 
türlü insert 
tasarımızın 

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

olacak... VE
dahası...
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Rektör Can, Yerel 
Basına sahip çıktı
Rektörlük makamında ya-

pılan görüşmelerin ardın-
dan, gazete temsilcileri heye-
ti Güre Yerleşkesinde yapı-
mı devam eden inşaat alanla-
rını gezdiler. Gezi esnasında 
yapılan çalışmalar hakkında 
Rektörümüz gazete temsilci-
lerine detaylı bilgiler verdi. Ye-
mekhane, kantin, terzi, lost-
ra, kırtasiye vs. gibi üniteler-
den oluşan kampüs çarşısı in-
şaatını gezen gazete temsilci-
leri bu üniteler hakkında Rek-
törümüzden detaylı bilgiler al-
dıktan sonra, Rektörlük binası 
arkasında şimdiye kadar atıl 
bulunan arazi üzerinde yapı-
mı süren çevre düzenlemele-
ri hakkında da bilgilendirme 
yapıldı.

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

nası ve Salonunun bulundu-
ğu bölgeye giden yol hakkın-
da da gazete temsilcilerine 
açıklamalarda bulunan Rektö-
rümüz, kısa zaman sonra öğ-
rencilerimizin ihtiyaçları doğ-
rultusunda yapılan bu çalış-
maların tamamlanarak hizme-
te sunulacağını söyledi.

Gazete temsilcileri, yapılan 
çalışmalardan memnun ol-
duklarını dile getirerek; basın 
kuruluşları ile yürütelen işbir-
liğinin önemini vurgulayarak, 
pandemi süreci içerisinde ye-
rel basına destek istediler. 

Rektörümüz Prof.Dr. Yıl-
maz Can, basın gücünün ili-
mizin menfaatini koruma açı-
sından önemli bir kamu görevi 
üstlendiğini dile getirerek, ye-
rel basına destek sözü verdi.

Siz 
hayal 
edin 
biz 

sizin 
için 

yapalım
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 
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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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Türkiye geçen yıl 
en fazla fındığı

Almanya’ya sattı

Dünya fındık üretimi 
ve pazarının büyük 

kısmını elinde bulunduran 
Türkiye, Almanya’ya 536 
milyon 376 bin 853 dolar 
karşılığında 82 bin 646 ton 
fındık ihraç etti

Dünya fındık üretim ve 
pazarının büyük kısmını 
elinde bulunduran Türkiye, 
2021’de en fazla fındığı 
Almanya’ya ihraç etti.

AA muhabirinin Kara-
deniz Fındık ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliğinden 
aldığı bilgiye göre, Türkiye, 
geçen yıl 122 ülkeye 344 
bin 370 ton fındık ihraç 
ederek 2 milyar 260 milyon 
105 bin dolar gelir sağladı. 
Önceki yıl 280 bin 924 bin 
ton fındık satan Türkiye, bu 
ihracattan 1 milyar 945 mil-
yon 299 bin dolar kazanç 
elde etmişti.

Almanya, 2021’de fındık 
ihracatı yapılan ülkeler 
sıralamasında İtalya’yı ge-
ride bırakarak birinci oldu. 
Almanya’ya 536 milyon 376 
bin 853 dolar karşılığında 
82 bin 646 ton fındık satıldı. 
Bu ülkeyi İtalya ve Fransa 
izledi. İtalya’ya 497 milyon 
531 bin 943, Fransa’ya 
ise 163 milyon 52 bin 237 
dolarlık fındık ihraç edildi.

Türkiye, geçen sezon 

en az fındık ihracatını ise 
Nepal’e gerçekleştirdi. Bu 
ülkeye gönderilen fındık 
miktarı yalnızca 2 kilogram, 
gelir ise 2 dolar oldu. Ne-
pal’i 22 kilogramla Mauriti-
us ve 32 kilogramla Gabon 
izledi. Fındık ihracatında 
son yıllarda en fazla geliş-
me gösteren pazarlardan 
biri Çin oldu. Bu ülkeye ge-
çen yıl 11 bin 54 ton fındık 
satılarak 79 milyon 517 bin 
dolar kazanıldı.

Giresun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Hamza Bölük, AA muhabi-
rine, 2021 yılında yapılan 
344 bin 370 tonluk fındık 
ihracatının Cumhuriyet 
tarihinin rekoru olduğunu 
söyledi.

Bu gelişmeden duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
Bölük, “Dünyada fındık 
tüketimi artıyor. Türkiye’nin, 
Avrupa dışındaki ülkelere 
ihracatı her geçen yıl artış 
gösteriyor. 2021 yılındaki 
344 bin tonluk satış bunun 
bir göstergesi.” dedi.

Bölük, ABD ile Uzak 
Doğu ve Güney Amerika 
ülkelerinin de Türkiye için 
önemli pazarlar haline gel-
diğini kaydetti. 

GİRESUN (AA)
ATAKAN ÇITLAK

Musaoğlu, 
“Emeğin ve 

emekçinin yanında 
olduğunu gösteren 
Belediye Başkanı-
mıza şükranlarımızı 
sunar, imza töreni-
ne katılan Belediye 
Başkan Yardımcıla-
rımız Osman ÖDEN, 
Şerafettin VURGUN, 
Abdurrahman DEMİ-
REL beylere ve Birim 
Müdürlerimize vermiş 
oldukları destekler-
den dolayı teşekkür 
ederiz. Tüm memur 
ve sözleşmeli üyele-
rimize hayırlı olsun.” 
dedi...

Musaoğlu imzayı attırdı

İtfaiye’den okulda yangın tatbikatı
Giresun Belediyesi İtfaiye 

Müdürlüğü tarafından 
Atatürk Anadolu Lisesi’nde 
öğrenci ve öğretmenlerin katılı-
mıyla ‘Yangın Tahliye Tatbikatı’ 
yapıldı.

Tatbikatta, okul alarmının 
çalmasıyla okulda bulunan tüm 
öğrenciler sınıfları boşaltarak 
okul bahçesinde toplandı.

Daha sonra olay yerine 
gelen İtfaiye ekipleri araçlardaki 
merdiven yardımıyla yangında 

mahsur kalan öğrencileri tahliye 
etti. Dumandan etkilenen ve 
yaralanan öğrenciler alanda 
bekletilen ambulanslarla hasta-
neye sevk edildi.

Okul bahçesinde itfaiye 
ekipleri tarafından öğrencilere 
yangına müdahale ve yangın 
söndürme cihazları hakkında 
bilgiler verildi. Tatbikat, öğrenci-
ler tarafından ilgi ve heyecanla 

karşılandı. Yangın söndürme 
işleminin ne şekilde yapıldığını 
pratik yaparak öğrenme fırsatı 
bulan öğrenciler, ayrıca merak 
ettikleri soruları eğitimi veren 
görevlilere yönetirken, tatbikat 
başarı ile sona erdi.

Öte yandan, tatbikatın ar-
dından ise yaşanabilecek olası 
yangın olaylarına karşı ‘Yangın 
Güvenlik Eğitimi’ düzenlendi.

Giresun’da fındık işleme 
tesisinin çatısına devlet 

desteğiyle kurulan güneş enerji 
sistemi, elektrik faturasını yarıya 
düşürdü. Şirketin yönetim kurulu 
başkanı Halil Ak: “Pandemide 
enerji fiyatlarının artması, ener-
jiye ihtiyacın artmasıyla beraber 
bu yatırımın aslında isabetli 
olduğunu hissetmiş olduk”

Giresun’da fındık işleme 
tesisinin çatısına devlet desteğiy-
le kurulan güneş enerji siste-
mi, elektrik ihtiyacının yarısını 
karşılıyor.

Tirebolu ilçesinde faaliyet 
gösteren firma Tarım ve Orman 
Bakanlığının “Kırsal Kalkınma 
Destekleri Kapsamında Tarıma 

Dayalı Ekonomik Yatırımların 
Desteklenmesi 14. Etap Tarıma 
Dayalı Ekonomik Yatırım Projesi” 
çerçevesinde destek aldı.

Bu kapsamda tesise 550 
panelden oluşan çatı tipi güneş 
enerji sistemi kuruldu.

Şirketin yönetim kurulu baş-
kanı Halil Ak, tesislerinde fındığı 
kırıp, işleyip katma değerli ürün 
haline getirdiklerini söyledi.

Sürdürülebilir tarım, çevreye 
ve doğaya saygının firmalarının 
ana prensipleri olduğunu belirten 
Ak, bu nedenle de yenilenebilir 
enerji uygulamalarına yöneldikle-
rini aktardı.

Ak, Tarım ve Orman Bakanlı-
ğının da desteğiyle güneş enerji 

sistemleriyle ilgili hibe projesin-
den yararlandıklarını kaydede-
rek, “Güneş enerji sistemlerini 
tesislerimizden birinin çatısına 
uyguladık. Bu aşağı yukarı 1 
milyon 300 bin liralık bir yatırım, 
bunun yüzde 50’si hibe. 4,5 yılda 
tamamı geri dönüşecek bir yatı-
rım, bu hibe desteğiyle 2,5 yıla 
iniyor.” dedi.

“Pandemide enerji fiyatlarının 
artması, enerjiye ihtiyacın artma-
sıyla beraber bu yatırımın aslında 
isabetli olduğunu hissetmiş olduk. 
Bize katkısı daha fazla olacak.” 
ifadesini kullanan Ak, şöyle 
devam etti:

“Diğer tesislerimizde de çatıya 
güneş enerji sistemi uygulama-

sını yapma niyetimiz var. Hem 
rantabl bir yatırım olduğunu 
düşündüğümüz için, hem çev-
reyle uyumlu, hem sürdürülebilir 
üretimin gereklerinden olduğu 
için isabetli bir karar verdiğimizi 
düşünüyorum. Diğer sanayici 
arkadaşlarımıza da bunu tavsiye 
ediyoruz. Bu tesisimizle beraber 
kısa sürede 7 ton karbondioksit 
salımını azaltmış olduk. “

Güneş enerji sisteminin tesisin 
tükettiği enerjinin yarısını karşı-
ladığını aktaran Ak, “Çatımızın 
alanı ancak bu kadarına uygun. 
Tabii ki bu maliyetlerimizi de 
azaltacak.” diye konuştu. 

GİRESUN (AA)
GÜLTEKİN YETGİN

Fındığı katma değerli ürüne dönüştüren 
firma, enerjisini güneşten alıyor



Aslında şişelenen 
mineralli suyun hem 
mineral kompozisyo-

nunun hem de hijyenik niteliği-
nin korunmasında içerdiği kar-
bondioksit gazının etkili olduğu 
bilinmelidir. Maden suyunun 
tüm faydaları sağlaması için 
bardakta değil cam şişesinde 
tüketilmesi gerekir. 

‘’Maden suyu asitli değildir’’
Freşa Gıda Mühendisi 

Yasin Günaydın halk arasında 
bilinen diğer bir yanlış anlayış 
ise şöyle açıklıyor: “Madensu-
yu asitlidir” kavramı yanlıştır. 
Tam aksine, mineralli sularda 
mide asi¬dini tamponlayan bi-
karbonat bulunmaktadır. Mide 
ekşime ve yanmalarında halk 
arasında çok iyi bilinen maden 
suyunun yararlı etkisi de buna 
bağlıdır. “Asitli” denilen içecek-

lerin ortak özelliği ise karbon-
dioksit gazı içermeleridir. Bu 
tür “gazlı” içecek üretimin-
de, içimi kolaylaştırıcı 
ve içeriği sabitleştirici 
etkileri nedeniyle 
karbondioksit gazı 
şişeleme sırasında 
içeceğe eklenir. 
Madensuların da 
aynı nedenlerle 
karbondioksit 
“basılır.” Kar-
bondioksit gazı 
dilimizle temas 
ettiğinde geçici 
olarak tat algılayı-
cılarını uyuşturduğu 
için, mineral tadı algı-
lanmasını baskılayarak 
içimi kolaylaştırmaktadır. 
Gazı “kaçmış” içeceklerin 
tatsızlaşması, azalmış olan 

karbondioksit içerikleri yüzün-
dendir. Madensuları da dahil 
tüm “gazlı” ürünlerin soğuk 
içilmesinin önerilmesi de 
içecek içinde çözünmüş olan 
karbondioksitin soğukta daha 
iyi korunabilmesinden kaynak-
lanmaktadır.

‘’Çocuklar da maden 
suyu tüketebilir’’

Maden suları tüm yaş dö-
nemlerinde olduğu gibi sağlıklı 

bir çocukluk için de vazge-
çilmez bir sağlık ürünüdür. 

Çocuklar da özellikle uygun 
düzeylerde kalsiyum ve 

flüorür içeren maden 
suları kemik ve diş 

gelişiminde büyük 
destek sağlarlar. 
Freşa olarak dün-
yada soğuk yüzeye 
çıkan ender maden 
suyu kaynakların-
dan birine sahibiz. 
Bilindiği üzere 
kaynağından çıkan 
maden suyunun 

soğuk olarak çıkması 
çok önemli. Sonradan 

soğutulan maden suları 
ilave bir işlem gördüğü 

için bakteri üretme riski 
barındırır. Firmamız tarafın-
dan üretilen direk şişelenen 
İnişdibi Doğal Maden Suyu 
sıfır bakterili ve nitrit bulundur-
mayan Ca-HCO3 tipi maden 
suyudur. Süt içemeyen çocuk-
lar veya yetişkinler, kalsiyum 
ihtiyacını maden suyundan 
karşılayabilir. Özellikle geliş-
me çağındaki çocukların hem 
kemik sağlığı açısından hem 
de ihtiyaç duydukları günlük 
kalsiyum miktarının karşılan-
ması bakımından günlük en 
az 3-4 bardak maden suyu 
tüketmeleri önemlidir.

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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GURBETE YOLCULUK
Gurbette çekilir, sıla hasreti ,

Ana ve babalar, ne çabuk özler ,
Gözümüzde tüten, bir memleketi ,
Bize unutturmaz, şiir ve sözler..

Araba yol alır, gözler geride ,
Gözyaşı boşalır, durmaz içerde ,
Dere, tepe, dağlar, hep aşılırken ,

Çocuk derki, ninem, dedemiz nerde...

Anne çocuğuna, ninni tutturur ,
Ya göğsüne yaslar, ya otutturur ,

Yüreğinde hüzün, umut yan yana ,
Gelecek seneyi bekleyip durur ..

Ayrılık olmassa, olmazdı gurbet ,
Adı bile hüzün, kendi bet mi bet ,
Sayılı günlerin, çok çabuk geçer ,
Gelecek seneyi, bekle ve sabret ..

Fındığı, turşusu, fırın darısı ,
Yaşlılar köydedir, yılın yarısı ,

Köyünü bırakmak, istemez kimi ,
Çocukların vardır, hep uyarısı ...

Dedede düşünce evlât, torunu ,
Tesbih eder, çeker, günü, yarını ,
Büyükler evlada öyle düşkün ki ,

Onlara bırakır, bütün varını ...

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

Boduroğlu, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, gö-
reve geldikleri günden 

bu yana belediyecilik hizmetleri 
kapsamında sürdürülebilir politi-
kalar ve yenilikçi çalışmalar uygu-
lamaya koyduklarını vurguladı.

Geçen yıl ilçenin vizyonunu 
attıracak onlarca projeye imza 
attıklarını ifade eden Bodurdoğlu, 
şunları kaydetti:

“Bir taraftan Fevzi Çakmak 
Caddesi, Osmanağa Meydanı, 
Cumhuriyet Caddesi ve Hacı 
Hamdi Paşa Sokağındaki altyapı, 
üstyapı ve aydınlatma projeleri 
tamamlanıp toplamda 15 bin met-
rekare doğal parke taşı döşendi. 
Kemaliye, Tevekli, Merkez ve 
Giyimli mahallelerimizde arazi 

ve bağlantı yollarının betonlama 
çalışmalarını bitirdik. Belediye 
mücavir alanı sınırlarına katılan 
Fındıklı Mahallemizin dere bağ-
lantı yolunda bin 500 metreküp 
beton çalışması yapıldı. Vatan-
daşlarımıza iyi hizmet verebilmek 
için ekskavatör iş makinesini be-
lediyemiz araç parkına dahil ettik. 
Noterlik için Adalet Bakanlığı’na 
müracaatta bulunduk, 2022 yılı 
programına alındı. 2. Etap TOKİ 
yolu kanalizasyon işleri tamam-
landı. Güce Belediyesi yöresel 
ürünler pazarı açıldı.”

Otobüs terminali ihalesinin ya-
pıldığını anımsatan Bodurdoğlu, 
yüklenici firmanın inşaat çalışma-
larına başladığını bildirdi.

Boduroğlu, tüm mahallelerde 

park, yol ve mezarlık temizleme 
çalışmaları yapıldığını ifade ede-
rek, ilçede çok sayıda noktada 
yol genişletme ve altyapı çalış-
maları yaptıklarını belirtti.

Kültürel etkinlikler kapsamın-
da Güce Ağaçbaşı Yaylası Otçu 
Göçü Festivalini büyük bir katılım 
ve coşkuyla gerçekleştirdiklerini 
dile getiren Bodurdoğlu, İstanbul 
Yenikapı’da 14. Giresun Gün-
leri etkinliğinde yer aldıklarını 
kaydetti.

Boduroğlu, Şaban Kalesi 
Tabiat Parkı’nın Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nca 2022 yılı yatırım 
programına alındığını dile getire-
rek, doğalgaz projesinin de 2022 
yatırım programına alındığını 
söyledi.

Yeni devlet hastanesi inşa-
atına başlanıldığını aktaran 
Boduroğlu, yaklaşık 9 dönümlük 
araziye yapılacak olan ilçe sta-
dının da kamulaştırma işleminin 
bitirildiğini ve zemin çalışmaları-
nın tamamlanarak 2022 yılında 
ihalesinin yapılacağı bilgisini 
verdi.

Boduroğlu, Güce’nin gele-
ceğine yönelik proje ve sosyal 
aktiviteleri ilk günkü aşkla sürdür-
düklerini vurgulayarak, “Bu yola 
çıkarken hayalini kurduğumuz ve 
seçim beyannamemize yazdığı-
mız projelerimizi bir bir gerçekleş-
tirmek bizim ilçemize ve milleti-
mize olan sevdamızı ve çalışma 
azmimizi arttırıyor” dedi.

GİRESUN (AA)

Güce Belediye Başkanı Boduroğlu, 2021 yılındaki hizmetleri değerlendirdi

BODUROGLU KARARLI

Cumhuriyet Halk Partisi İl 
Başkanlığının düzenle-

miş olduğu Tirebolu İlçesi saha 
çalışmasında katılımın yoğun-
luğu dikkat çekti !

Tirebolu İlçesindeki ziya-
retle ilgili açıklamalar yapan 
İl Başkanı Fikri Bilge; “Saha 
çalışmamıza milletvekilimiz, 
Tirebolu Belediye Başkanımız, 
İlçe Başkanlarımız, Kadın ve 
gençlik kollarımız, il genel 
Meclis üyelerimiz, önceki 

dönem milletvekili ve İl Baş-
kanlarımız, tüm örgütlerimiz 
katılım sağlamışlardır. Ev 
sahipliğinden dolayı Tirebolu 
İlçe Başkanlığımıza ve katılım-
cılarımıza ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Elektiriğe, akarya-
kıta, gıdaya, ekmeğe, iğneden 
ipliğe her şeye zam yapılma-
sına karşı sesimizi yükseltmek 
için sahalardayız.

Zamların nedeni ne dış 
güçlerdir ne de fırıncı Ahmet 

amcadır. Zamların nedeni kötü 
yönetimdir, yönetilememektir.

1 gecede dolar düştü diye 
davul zurna çalanlar, hiç bir 
şeyin fiyatının düşmediğini 
aksine zamların devam ettiğini 
görmüşlerdir.

Bugün 5 kişilik bir ailenin 
sadece ekmek masrafı aylık 500 
₺ yi bulmaktadır. 1 simitin 3₺ 
olduğu bir ülkede yaşıyoruz.

Emekliye, memura zam ver-
dim diye övünen iktidar kaşıkla 

verdiğini  bir gece de kepçeyle 
geri almıştır.

Tirebolu İlçemizde pazar 
yerinde alışveriş yapan kadınlar 
bizlere,”ne olur artık dayanacak 
gücümüz kalmadı kurtarın bizi 
bu iktidardan” diyerek bağırdılar. 
Vatandaşlar hemen seçim istiyo-
ruz diyerek taleplerini ilettiler.

Bilge; Kimsenin endişesi ol-
masın, yapılacak İlk seçimlerde 
milletin iradesi tecelli edecektir” 
ifadesini kullandı.

CHP’de Tirebolu’da Halkla Buluştu

Üstyapı çalışmalarına devam
Giresun Belediye-

si Çözüm Birimine 
bağlı ekipler şehrin dört 
bir yanında çalışmalarını 
sürdürüyor. Daha konforlu 
bir şehir için çalışmalarını 
sürdüren ekipler gelen 
taleplere göre programla-
narak aciliyet sırasına göre 
çalışmalara başlıyor.

Ekipler tarafından, Ha-
cıhüseyin Mahallesi Yeşil 
Sokak ve Eren Sokak, Şey-
hkeramettin Mahallesi Dar 
Sokak, Hacımiktat Mahal-

lesi Özen Sokak ve Kapu 
Mahallesi Çayırboğazı 
Sokak’ta parke düzenleme, 
Çınarlar Mahallesi Hasan 
Akbulut Sokak, Teyaredüzü 
Mahallesi Şehit Tuğgeneral 
Bahtiyar Aydın Caddesi, 
Çaykara Mahallesi Ali Usta 
Caddesi ve Kapu Mahallesi 
Bekirpaşa Caddesi’nde kal-
dırım düzenleme, Kavaklar 
Mahallesi Yokuş Sokak’ta 
lento yapımı ve Erikliman 
Mahallesi’nde de bordür 
çalışması yürütülüyor.

Maden suyunda doğru 
bildiğimiz yanlışlar



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

413 Ocak 
2022 Perşembe www.giresungundem.com

EMiRALiOĞULLARI HALI YIKAMA
* Koltuk Yıkama  * Store Perde  * Ev  * Ofis  * İnşaat  *Dükkan 

Temizliği itina ile yapılır

Adres: Gemiler Çekeği Mah. Sütlaç Mevkii Çakmak Sk. GiRESUN 0454 666 01 11
0545 506 28 28

Cocuklarımız göz 
aydınlığımızdır. 
Ailenin mutluluk 

kaynağıdır. Kur’an’da bize 
şöyle bir dua öğretilir:  “Rab-
bimiz! Bize eşlerimizden ve 
çocuklarımızdan gözümüzüm 
aydınlığı olacak insanlar 
ihsan et...” (Furkan 25/74) 
Çocuklar geleceğimizdir aynı 
zamanda. Onları geleceğe 
hazırlayan, yetiştiren de biz 
ebeveynlerdir. Bunun için 
“çocuklarımızın eğitimi”   ha-
yatımızın en mühim işidir. 

Eğitimi okul işi ya da 
öğretmen işi görmek de son 
derece yanlıştır. Beşikten 
mezara, hatta ana rahminden 
mezara kadar uzanan bir 
süreçtir eğitim. Bu süreçte en 
mühim rol de şüphesiz aileye 
düşmektedir.

“Çocuk eğitimi Diyanetin 

mi Milli Eğitim’in mi görevi-
dir?” sorusuna eğitimci yazar  
Ali Erkan Kavaklı  hocam 
şu cevabı veriyor: “Çocuk 
aileye ait. Eğitim görevi 
ailenin. Ailelerin eğitim için 
uzman yardımına ihtiyacı var. 
Diyanet ve Milli Eğitim çocuk 
yuvaları açarak aileye yardım 
ediyor.” 

Müslüman bir toplumda 
aileler için din eğitimi de 
vazgeçilmezdir. Din eğitiminin 
temeli ailede atılsa da okul 
ve diğer bazı eğitim kurumları 
da “din eğitimi” noktasında 
ailelere yardımcı olur. Ebe-
veynlerin talebi doğrultusun-
da çocuklarımız ihtiyacı olan 
din eğitimini alır. Bu gayet 
normaldir. Lâkin toplumu-
muzda hâlâ din denilince, 
özellikle de islâm denilince  
“kırmızı görmüş boğa” misali 

çıldıran bir kesimin varlığı da 
inkâr edilemez bir hakikattir. 
Hâl böyle olunca okul öncesi 
din eğitiminden de fena halde 
rahatsızlık duyuluyor. 

Okul öncesi din eğitimini 
“Orta çağ karanlığı” olarak 
nitelemek zihniyetin ne kadar 
karanlık olduğunun fotoğra-
fıdır. Zira orta çağda karanlık 
olan islam dünyası değil 
batı hıristiyan   dünyasıydı. 
Zaten karanlık denilen  orta 
çağı Müslümanların lideri 
Fatih Sultan Mehmet Hân 
İstanbul’u fethederek  sona 
erdirdi. Yani dedemiz Fatih 
çağ kapatıp çağ açmıştır.

Bakınız her fırsatta batı 
örnek veriliyor. Okul öncesi 
din eğitiminde Avrupa’da 
durum nedir bir bakalım. Yine  
Ali Erkan Kavaklı hocamıza 
kulak verelim: 

  “Almanya’nın Bayern 
eyaletinde çocuk yuvalarının 
%90’u kiliseye ait. % 10 dev-
let ve belediyelerin. Almanya 
genelinde % 70 kilisenin, % 
30 belediyeler ve devletin. 
(Türkiye’de Okul Öncesi 
Din ve Ahlak Raporu, 2021, 
s.61 – 125) Diyanet’in açtığı 
yuvalara giden çocuk oranı 
sadece % 10.  Batı’da kilise 

sadece anaokulu eğitimi 
vermez, okullardaki din eği-
timin programını hazırlar ve 
uygulamayı denetler. Kilise 
ortaokul, lise, üniversite açar. 
Askeriye’de, hastanelerde, 
hapishanelerde, kilisede de 
din eğitimi verir...”   Batı batı 
diyordunuz, alın size batı. Din 
eğitiminde de batıyı örnek 
alalım var mısınız?

Ağaç yaş iken eğilir. Bu-
nun için artık eğitime ilkokulla 
başlamıyoruz. Ana okul ile 
başlıyoruz. Aslında aile çocu-
ğun anaokuludur. Çocuğun 
yedi yaşına kadar   bütün 
geleceği şekillenir. Kendisi ile 
gerçekleştirdiğimiz bir canlı 
yayın programımızda  Din 
Eğitimi hocamız Prof. Dr. 
Mehmet Emin Ay,  İnsanın 
karakterinin üçte ikisinin ilk 
çocukluk yıllarında  oluştu-
ğunu, ilk çocukluk yıllarının 
ise 2-6 yaş arası olduğunu 
söyledi. Yani yedi yaşına 
kadar neredeyse her şey 
bitmiş demektir. Çocuğun 
karakter oluşumunun üçte iki-
sinin şekillendiği ilk çocukluk 
yılları nerede geçer? Ailede. 
Demek ki aile eğitim nokta-
sında özellikle de din eğitimi 
noktasında çok önemli. Bu 

sebeple Allah Rasûlü(sav): 
“Çocuklarınız yedi yaşına 
ulaştıklarında namazı emre-
diniz(namaz eğitimine baş-
layınız)...” buyurur. Çocuğun 
hayatı ebeveynlerin ellerinde 
şekillenmeye başlar. Fıtrat 
hadisinde de tam olarak 
buna vurgu vardır. Her doğan 
fıtrat üzere doğar. Ter temiz, 
günahsız doğar. Ailesi hangi 
dine mensup ise evladı da o 
din üzere yetişir. 

Çocuk iyiyi de kötüyü de 
ebeveynden görerek, his-
sederek yaşayarak öğrenir. 
Mesela “besmele” çekmeyi, 
“namaz” kılmayı yaşaya-
rak öğrenir. Eğitimde çevre 
faktörü de mühim fakat işin 
özü ailedir. Temel ailede atılır. 
Çocuk hep ebeveynini “rol 
model” alır. Elinde kitap olan 
bir ebeveyn profili çocuğun 
ders çalışma ve kitap okuma-
sına müspet etkisi olacaktır. 
Yine namaz kılınan bir aile 
yuvasında yetişen çocuğun 
elbette ibadetlere alışması 
daha kolay olacaktır.

Özetle okul öncesi eği-
timin giderek yaygınlaştığı 
memleketimizde “okul öncesi 
din eğitimi” de aynı oranda 
yaygınlaşmalıdır. Bir gün okul 

öncesi eğitimi “zorunlu eğiti-
me” dahil edilirse mutlaka ve 
mutlaka içinde “din eğitimi” 
de olmalıdır. Eğer çocuğuna 
din eğitimi aldırmak isteme-
yen olursa, bunu sakıncalı 
görürse o zaman bir dilekçe 
ile bundan muaf tutulabilir. 

Diğer taraftan Diyanet’in 
okul öncesi din eğitimi 
vermesi de hiçbir Müslü-
manı rahatsız etmemelidir. 
Diyanet kendisine anayasa 
ve yasaların verdiği vazifeyi 
îfâ ediyor. Zaten Diyanetin 
asli görevlerinden biri de din 
eğitimi vermek. Diyanetin 
“Eğitim Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü” diye bir birimi bu işe 
bakıyor. Dolayısıyla eğitim işi 
de Diyanetin vazifelerinden 
birisidir. Hem daha düne ka-
dar şikâyet edilmiyor muydu, 
tarikatlar ve dini cemaatler 
merdiven altı din eğitimi 
veriyor, diyanet nerede diye? 
Bak şimdi “Diyanet” bunu 
da yapıyor. Kur’an Kursları 
bünyesinde 4-6 Yaş yavrula-
rımıza Kur’an ve   dini bilgiler 
öğretiliyor, değerler eğitimi 
veriliyor. Diyanet devletin res-
mi kuruluşu, eğitimi verenler 
de devletin memuru. Bundan 
kim neden rahatsız olur ki?

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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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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Cocuklarımız göz 
aydınlığımızdır. 
Ailenin mutluluk 

kaynağıdır. Kur’an’da bize 
şöyle bir dua öğretilir:  “Rab-
bimiz! Bize eşlerimizden ve 
çocuklarımızdan gözümüzüm 
aydınlığı olacak insanlar 
ihsan et...” (Furkan 25/74) 
Çocuklar geleceğimizdir aynı 
zamanda. Onları geleceğe 
hazırlayan, yetiştiren de biz 
ebeveynlerdir. Bunun için 
“çocuklarımızın eğitimi”   ha-
yatımızın en mühim işidir. 

Eğitimi okul işi ya da 
öğretmen işi görmek de son 
derece yanlıştır. Beşikten 
mezara, hatta ana rahminden 
mezara kadar uzanan bir 
süreçtir eğitim. Bu süreçte en 
mühim rol de şüphesiz aileye 
düşmektedir.

“Çocuk eğitimi Diyanetin 

mi Milli Eğitim’in mi görevi-
dir?” sorusuna eğitimci yazar  
Ali Erkan Kavaklı  hocam 
şu cevabı veriyor: “Çocuk 
aileye ait. Eğitim görevi 
ailenin. Ailelerin eğitim için 
uzman yardımına ihtiyacı var. 
Diyanet ve Milli Eğitim çocuk 
yuvaları açarak aileye yardım 
ediyor.” 

Müslüman bir toplumda 
aileler için din eğitimi de 
vazgeçilmezdir. Din eğitiminin 
temeli ailede atılsa da okul 
ve diğer bazı eğitim kurumları 
da “din eğitimi” noktasında 
ailelere yardımcı olur. Ebe-
veynlerin talebi doğrultusun-
da çocuklarımız ihtiyacı olan 
din eğitimini alır. Bu gayet 
normaldir. Lâkin toplumu-
muzda hâlâ din denilince, 
özellikle de islâm denilince  
“kırmızı görmüş boğa” misali 

çıldıran bir kesimin varlığı da 
inkâr edilemez bir hakikattir. 
Hâl böyle olunca okul öncesi 
din eğitiminden de fena halde 
rahatsızlık duyuluyor. 

Okul öncesi din eğitimini 
“Orta çağ karanlığı” olarak 
nitelemek zihniyetin ne kadar 
karanlık olduğunun fotoğra-
fıdır. Zira orta çağda karanlık 
olan islam dünyası değil 
batı hıristiyan   dünyasıydı. 
Zaten karanlık denilen  orta 
çağı Müslümanların lideri 
Fatih Sultan Mehmet Hân 
İstanbul’u fethederek  sona 
erdirdi. Yani dedemiz Fatih 
çağ kapatıp çağ açmıştır.

Bakınız her fırsatta batı 
örnek veriliyor. Okul öncesi 
din eğitiminde Avrupa’da 
durum nedir bir bakalım. Yine  
Ali Erkan Kavaklı hocamıza 
kulak verelim: 

  “Almanya’nın Bayern 
eyaletinde çocuk yuvalarının 
%90’u kiliseye ait. % 10 dev-
let ve belediyelerin. Almanya 
genelinde % 70 kilisenin, % 
30 belediyeler ve devletin. 
(Türkiye’de Okul Öncesi 
Din ve Ahlak Raporu, 2021, 
s.61 – 125) Diyanet’in açtığı 
yuvalara giden çocuk oranı 
sadece % 10.  Batı’da kilise 

sadece anaokulu eğitimi 
vermez, okullardaki din eği-
timin programını hazırlar ve 
uygulamayı denetler. Kilise 
ortaokul, lise, üniversite açar. 
Askeriye’de, hastanelerde, 
hapishanelerde, kilisede de 
din eğitimi verir...”   Batı batı 
diyordunuz, alın size batı. Din 
eğitiminde de batıyı örnek 
alalım var mısınız?

Ağaç yaş iken eğilir. Bu-
nun için artık eğitime ilkokulla 
başlamıyoruz. Ana okul ile 
başlıyoruz. Aslında aile çocu-
ğun anaokuludur. Çocuğun 
yedi yaşına kadar   bütün 
geleceği şekillenir. Kendisi ile 
gerçekleştirdiğimiz bir canlı 
yayın programımızda  Din 
Eğitimi hocamız Prof. Dr. 
Mehmet Emin Ay,  İnsanın 
karakterinin üçte ikisinin ilk 
çocukluk yıllarında  oluştu-
ğunu, ilk çocukluk yıllarının 
ise 2-6 yaş arası olduğunu 
söyledi. Yani yedi yaşına 
kadar neredeyse her şey 
bitmiş demektir. Çocuğun 
karakter oluşumunun üçte iki-
sinin şekillendiği ilk çocukluk 
yılları nerede geçer? Ailede. 
Demek ki aile eğitim nokta-
sında özellikle de din eğitimi 
noktasında çok önemli. Bu 

sebeple Allah Rasûlü(sav): 
“Çocuklarınız yedi yaşına 
ulaştıklarında namazı emre-
diniz(namaz eğitimine baş-
layınız)...” buyurur. Çocuğun 
hayatı ebeveynlerin ellerinde 
şekillenmeye başlar. Fıtrat 
hadisinde de tam olarak 
buna vurgu vardır. Her doğan 
fıtrat üzere doğar. Ter temiz, 
günahsız doğar. Ailesi hangi 
dine mensup ise evladı da o 
din üzere yetişir. 

Çocuk iyiyi de kötüyü de 
ebeveynden görerek, his-
sederek yaşayarak öğrenir. 
Mesela “besmele” çekmeyi, 
“namaz” kılmayı yaşaya-
rak öğrenir. Eğitimde çevre 
faktörü de mühim fakat işin 
özü ailedir. Temel ailede atılır. 
Çocuk hep ebeveynini “rol 
model” alır. Elinde kitap olan 
bir ebeveyn profili çocuğun 
ders çalışma ve kitap okuma-
sına müspet etkisi olacaktır. 
Yine namaz kılınan bir aile 
yuvasında yetişen çocuğun 
elbette ibadetlere alışması 
daha kolay olacaktır.

Özetle okul öncesi eği-
timin giderek yaygınlaştığı 
memleketimizde “okul öncesi 
din eğitimi” de aynı oranda 
yaygınlaşmalıdır. Bir gün okul 

öncesi eğitimi “zorunlu eğiti-
me” dahil edilirse mutlaka ve 
mutlaka içinde “din eğitimi” 
de olmalıdır. Eğer çocuğuna 
din eğitimi aldırmak isteme-
yen olursa, bunu sakıncalı 
görürse o zaman bir dilekçe 
ile bundan muaf tutulabilir. 

Diğer taraftan Diyanet’in 
okul öncesi din eğitimi 
vermesi de hiçbir Müslü-
manı rahatsız etmemelidir. 
Diyanet kendisine anayasa 
ve yasaların verdiği vazifeyi 
îfâ ediyor. Zaten Diyanetin 
asli görevlerinden biri de din 
eğitimi vermek. Diyanetin 
“Eğitim Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü” diye bir birimi bu işe 
bakıyor. Dolayısıyla eğitim işi 
de Diyanetin vazifelerinden 
birisidir. Hem daha düne ka-
dar şikâyet edilmiyor muydu, 
tarikatlar ve dini cemaatler 
merdiven altı din eğitimi 
veriyor, diyanet nerede diye? 
Bak şimdi “Diyanet” bunu 
da yapıyor. Kur’an Kursları 
bünyesinde 4-6 Yaş yavrula-
rımıza Kur’an ve   dini bilgiler 
öğretiliyor, değerler eğitimi 
veriliyor. Diyanet devletin res-
mi kuruluşu, eğitimi verenler 
de devletin memuru. Bundan 
kim neden rahatsız olur ki?

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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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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OLMAYI VE TAKiP ETMEYi UNUTMAYIN

22 Ocak’ta başlayacak olan 
Türkiye Kupası hazırlıklarını 

sürdüren temsilcimiz Görele’nin 
Sultanları Görele Belediyesi Spor 
Kulübü U 16 takımdan 3 sporcuyu A 
takım kadrosuna dahil etti.

22 Ocak’ta başlayacak olan Türki-
ye Kupası hazırlıklarını baş antre-
nörü Mehmet Ali Binen’in yönetimde 
ve 5 genç oyuncusunu 2.lig takımla-
rından Trabzon Orta Hisar takımına 
gönderen Türkiye Kadınlar Hentbol 
Süper Ligi’nde mücadele eden tem-
silcimiz Görele’nin Sultanları Görele 
Belediyesi Spor Kulübü U 16 takım-
dan Semanur Kirman, Handan Usta 
ve Canan Usta’yı A takım kadrosuna 
dahil etti.

Haftada 3 kuvvet 6 salon çalışma-
sı ile devre arası hazırlığımız devam 
ettiğini belirten Görele’nin Sultanları 
Görele Belediyesi Spor Kulübü baş 
antrenörü Mehmet Ali Binen yap-
tığı açıklamada” Takımda Ayşenur 
Kara’nın sakatlığı devam ediyor. 
22 Ocak!ta başlayacak olan Türki-
ye Kupası hazırlıklarımız aralıksız 
devam ediyor. 5 genç oyuncumuzu 
Trabzon Orta Hisar takımına gön-
derdikten sonra U 16 takımımızdan 
Semanur Kirman, Handan Usta ve 
Canan Usta’yı A takım kadrosuna 
dahil ettik” dedi.

Görele’nin 
Sultanlarına Alt 
Yapıdan Takviye

Trabzonspor’un 1996 
yılında kaçan şampi-
yonluğunun üzüntüsüne 

dayanamayarak intihar eden 
Trabzonspor taraftarı Mehmet 
Dalman’ın ağabeyi Ahmet Dal-
man, Trabzonspor’un bu sezon 
şampiyon olması halinde şam-
piyonluk kupasının kardeşinin 
mezarına getirilmesini istiyor.

Süper Lig’de geride kalan 20 
haftada en yakın rakibine 10 
puan fark atan Trabzonspor’da 
taraftarlar şampiyonluk havası-
na girmiş durumda. Bu sezon 
Trabzonspor’un şampiyonluğuna 
en çok sevineceklerden biri de 
1995-1996 sezonunda bordo-
mavililerin şampiyonluğu kay-
betmesiyle intihar eden Mehmet 

Dalman’ın ağabeyi Ahmet Dalman, 
Trabzonspor’un şampiyonluğa en 
çok yaklaştığı 1995-1996 sezo-
nunda sahasında Fenerbahçe’ye 
yenildiği maçın ardından mağlubi-
yete dayanamayarak intihar eden 
taraftarın mezarını kardeşi Ahmet 
Dalman ziyaret ederek şampiyon-
luk müjdesi verdi

Trabzonspor’un ligin ikici yarı-
sına da galibiyetle başlamasının 
ardından Görele’nin Kaba Mahalle-
si’ndeki kardeşinin mezarını ziyaret 
eden Ahmet Dalman, “1995-1996 
sezonunda Trabzonspor’un son 
dakikada yediği golle şampiyonlu-
ğu Fenerbahçe’ye kaptırmasının 
ardından koyu bir Trabzonspor 
taraftarı olan kardeşim Mehmet 
Dalman üzüntüden intihar etmişti. 

O sezondan sonra şampiyonluğa 
en çok yaklaştığı sezon ise bu 
sezon. Beklediğimiz şampiyonlu-
ğu bu sezon göreceğiz. Keşke bu 
sezon Trabzonspor’u kardeşim de 
izleyebilse ve şampiyonluğunu gö-
rebilseydi. Ancak onun yerine biz 
sevineceğiz ve göreceğiz. Belki bu 
sayede bizim de acılarımız biraz 
olsun hafifleyecektir” dedi.

Trabzonspor’dan mezar 
yapılmasını istedi

Trabzonspor’dan kardeşinin me-
zarı için beklentileri olduğunu da 
belirten Dalman, “Trabzonspor’un 
şampiyonluğuna yakışır kardeşime 
bir mezar yapılmasını istiyorum. 
Şampiyon takımın kardeşimin me-
zarını ziyaret etmeleri bize verile-

cek en büyük şampiyonluk kupası 
olacaktır. İnşallah Trabzonspor 
şampiyon olur ve Trabzonspor’da 
bizden bu mutluluğu esirgemez. 
Ben hiç bu kadar heyecanlanma-
mış bu kadar mutlu olmamıştım. 
Ben de bir Trabzonspor taraftarı 
olarak bu sezondaki şampiyonluğu 
kardeşimin mezarı başında dualar-
la kutlayacağım” diye konuştu.

Olayın geçmişi
Bordo-mavililerin 5 Mayıs 

1996’da, sarı-lacivertlilere karşı 
2-1 kaybettiği maçı izlemek üzere 
Giresun’un Görele ilçesinden 
Trabzon’a giden Mehmet Dalman, 
mağlubiyetin ardından ertesi sabah 
kendisini evinin önündeki elma 
ağacına asarak intihar etmişti.

‘SAMPiYONLUK KUPASI KARDESiMiN
MEZARI BASINA GETiRiLSiN’
Trabzonspor’un 1996’da Fenerbahçe’ye yenilerek şampiyonluğu kaybetmesinin ardından, takımının yenilgisine 
dayanamayıp kendini asan taraftarın kardeşi, şampiyonluk kupasının kardeşinin mezarına getirilmesini istedi.

Parkeye mutlak galibiyet parolasıyla çıkan 
yeşil-beyazlılar ilk çeyreği 16-10 önde 

geçerken, devre arasına 28-27’lik mağlubiyet-
le girdi.

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

Son periyotta oyunun kontrolünü elinden 
bırakmayan Yeşil-Beyazlılar mücadelede 
parkeden 69-62’lik skorla galibiyetle ayrıldı. 
Çotanaklar bu galibiyetle puanını 11 yapar-
ken, haftayı ikinci sırada kapattı. Giresun 
Belediye Gençlik Spor Kulübü 7. hafta ma-
çında ise 
Cumar-
tesi günü 
Toroslar 
Belediye 
ile karşı 
karşıya 
gelecek.

PARKENiN PERiLERi
HIZ KESMEDiTürkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde zirve mücade-

lesi veren Giresun Belediye Gençlik Spor Kulübü, deplas-
manda Başkent Kartalları’nı 62-69 yenmeyi başardı.



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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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

Giresunspor, 
hafta sonu oy-
nayacağı Ka-

sımpaşa karşılaşmasının 
hazırlıklarını  aralıksız bir 
şekilde sürdürüyor.

GZT Giresunspor Ku-
lüp Başkan Vekili Nahid 
Yamak, Galatasaray 
deplasmanında aldıkları 
3 puanla Süper Lig’in 
ikinci devresine güzel 
bir başlangıç yaptıkları 
için mutlu olduklarını 
söyledi.Yamak, yaptığı 
açıklamada “Galatasaray 
karşısında maçın başın-
dan sonuna kadar oyun 
disiplininden kopmadan, 

takım halinde çok iyi 
mücadele ederek haklı 
bir galibiyet aldık. Tüm 
futbolcularımızı ve teknik 
ekibimizi kutluyorum” 
dedi.

Şimdi gözlerini Kasım-
paşa maçına çevirdikleri-
ni aktaran Yamak, “Gala-
tasaray karşılamasından 
sonra oyuncularımıza 
verdiğimiz iki günlük izin 
bitti. Bu hafta sahamızda 
Kasımpaşa ile oynaya-
cağımız maçın hazırlık-
larına bugün başlıyoruz. 
Takımımızda moraller 
yerinde. Kasımpaşa 
karşılaşması da bizim 

için çok önemli. Galata-
saray galibiyetinin daha 
bir anlam kazanması 
açısından Kasımpaşa 
engelini de kayıpsız geç-
memiz lazım. Bu zorlu 
doksan dakikaya da 3 
puan parolasıyla hazırla-
nacağız. Teknik heyeti-
mize ve oyuncularımıza 
güveniyoruz. Kasımpaşa 
maçında bütün taraftar-
larımızı desteğe bekliyo-
ruz” diye konuştu

KAPTAN ‘BİZLERİ 
DESTEKLEYİN’

Giresunspor’un takım 
kaptanlarından Zeki Yav-

ru, Kasımpaşa’yı yenrek 
taraftarlarını yine sevin-
direceklerini söyledi.

Galatasaray maçında 
orijin mevkii olan sağ bek 
yerine ön liberoda forma 
giyen ve orta sahada da 
baaşrıyla görev yapan 
tecrübeli futbolcu; “Ta-
raftarlarımız her zaman 
olduğu gibi Kasımpaşa 
maçında bizleri destek-
lesinler. Onlar yanımızda 
olduğunda işimiz daha 
kolaylaşıyor. Maç sonun-
da 3 puanla sahadan 
ayrılıp bize gönül ve-
renleri yine sevindirmek 
istiyoruz” dedi.

KADAR DESTEK
SON DUDUGE
İkinci devreye çok iyi başlayan Giresunspor, hafta sonu Çotanak 

Spor Kompleksinde oynayacağı Kasımpaşa maçı için çalışmalarını 
Teknik adam Hakan Keleş nezaretinde sürdürüyor.

U19 Süper Lig’de 12. haf-
ta maçlarında toplam 23 

gol atıldı. 4 karşılaşmayı ev 
sahibi takımlar kazanırken, 
3 maçta sevinen deplasman 
takımları oldu. 3 mücadele 
ise berabere bitti. Galatasa-
ray A.Ş., topladığı 31 puanla 
liderlik koltuğunda oturuyor. 
Giresunspor, deplasmanda 
oynadığı karşılaşmada Ga-
latasaray’a 4-0 mağlup oldu.

 U19 TFF 1. Lig’de ise 
12. hafta maçlarında toplam 
25 gol kaydedildi. 2 karşı-
laşmada ev sahibi takımlar 
sahadan galibiyetle ayrı-

lırken, 2 maçı deplasman 
takımları kazandı. 4 maç ise 
beraberlikle tamamlandı. 
Yılport Samsunspor, haftayı 
bay geçti. 24 puana sahip 
Altınordu ligde 
zirvede yer alı-
yor.  Elit U17 ve 
Elit U16 Ligle-
ri’nde 10. hafta 
maçları oynandı. 
U19 Bölgesel 
Gelişim Ligi’nde 
de ise heyecan 
8 grupta yapılan 
karşılaşmalarla 
devam etti.

Gelişim Ligleri’nde mücadele sürüyor

Giresun 2.Amatör Küme-
de mücadele edecek 

olan Çanakçıspor antrenörü 
Sebahattin Kudal gençlere 
seslenerek” Çanakçısıpor’da 
idmana çıkın amatör futbol 
oynayın, hem sağlıklı olun, 
hem kendinize güveniniz 
artsın olur mu gençler” dedi

Giresun 2.Amatör Kü-
mede mücadele edecek 
olan Çanakçıspor antrenörü 
Sebahattin Kudal”  Çanakçı 
ilçe stadına indim baktım 
stad bomboş hoca var, mal-
zeme var, heves var fakat 
gençlerimizde istek yok.En 
iyi sporcu okuldan yetişir 
ancak okul idarecilerimizde 
sporla falan ilgilenmezler 

bu yıllarca böyle olmuştur. 
Ben gençlerimize sesleniyo-
rum, gelin Çanakçısıpor’da 
idmana çıkın amatör futbol 

oynayın hem sağlıklı olun 
hem kendinize güveniniz 
artsın olur mu gençler” 
ifadelerini kullandı.

Kudal’dan Gençlere Çağrı!


