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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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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
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MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI
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ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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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 
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YER SOFRASI
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VURMA AVCI 
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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

ASKERLİK HATIRASININ 
ANLATILDIĞI

ASKERE GİDENLERE 
MANİ YAKILDIĞI

(Yazısı Sayfa 4’te)

iCiN TARiHi iMZA
OZTURK’TEN BATLAMA

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri 
Öztürk, Batlama Vadisi’nin ilçe ol-
ması için imza verdi. Komitenin lider 

isimleri Şaban Durmuş, Hakan Cenger, 
Tuba Demir ve Çetin Akkaya’yı kabul eden 
Öztürk, bu konunun TBMM’de gündeme 
gelmesi halinde “EVET” oyu vereceğini 
garanti etti. Öztürk daha sonra kendi hazır-
ladığı metni imzaladı ve komite üyelerinden 
alkış aldı. Öztürk’e teşekkür eden komite 
Sözcüsü Hakan Cenger, “Sayın vekilimiz 
bu imza ve destek yöremiz için hayati önem 
taşıyor. Teşekkür ediyoruz” dedi.

Komitenin Onursal Başkanlarından 
Şaban Durmuş ise Öztürk’ün bu hamlesi-
nin kendilerine güç verdiğini ifade ederek, 
“Sayın Milletvekilimiz benim eski dostum. 
Bizleri kabul ederek tavrını net göstermiştir. 
El ele verip Batlama’yı ilçe yapacağız” dedi.

AK Parti Giresun Milletve-
kili Kadir Aydın, Batlama 
Vadisi’nin ilçe olması 

için hem imza verdi hem de 
Ankara’da konuyu takip etme 
garantisi verdi.

Aydın, “Ben 
herkes gibi klasik 
imza verme taraftarı 
değilim. İmza verip 
kendimi kenara çe-
kersem bu haksızlık 
olur. Bunu kameralar 
önünde söylüyorum. 
Bu demecin siyasi 
risklerini alarak söy-
lüyorum. İmza verip 
sonra bu konuda hiç 
çalışma yapmazsam 
bu samimi olmaz. Bu 
ilin il dışında da mil-
letvekilleri var. Sayın 
Hasan Turan, Sayın 
Emine Emecan, sa-

yın Nurettin Canikli de var. Ben 
tüm Giresun Milletvekillerinin 
birleştirilip ortak imza vermeleri 
taraftarıyım. AK Parti’nin üst dü-
zey birimleri var. Ben o birimlere 
bu konuyu taşıyacağım. Büyük 
yük ve sorumluluk alıyorum 
üstüme. Gerekirse komitenizle 
birlikte Ankara’ya gidip AK Parti 
Genel Başkan yardımcıları ve 
Bakanları birlikte ziyaret edelim. 
Ben imza atıp kenara çekilirsem 
bu imzanın anlamı ne olacak. 
Zaman içinde bu konuda sami-
mi olup olmadığımı gördükten 
sonra beni daha iyi anlayacak-
sınız” dedi. Aydın daha sonra 
Batlama Vadisi’nin ilçe olması 
için kendi hazırladığı metni 
imzaladı ve komite üyelerinden 
bol bol alkış aldı.

Giresunlu milletvekillerinin Batlama Vadisi için ortak imza vermesi için çalışma yapacağını belirten 
Aydın, “Benim tek başıma imza vermem sonuç için yeterli olmayabilir. Topluca imza verirsek bu iş 

olur.”dedi. Aydın daha sonra Batlama için imzasını attı ve komite üyelerinden bol bol alkış aldı.

AYDIN: CANiKLi, TURAN VE
EMECAN’DAN DA iMZA ALINMALI

YUKSEL: MULAKAT SiSTEMiNi BiZ KALDIRACAGIZ!
İYİ Parti Genel Başkan 

Yardımcısı Ünzile Yüksel, 
KPSS’den yüksek puan 

alıp, mülakatlarda düşük 
puan verilip, atanamayan 
öğretmen adayları ile ilgili 

konuştu. Yüksel:” İktidar 
olduğumuzda mülakat sis-
temini kaldıracağız.” dedi

İYİ Partili Yüksel, Kamu 
Personel Seçme Sınavı’ndan 

(KPSS) yüksek puanlar almalarına 
karşın sözlü mülakatlarda düşük 
puanlar verilerek kamu görevine 
atanamayan öğretmenlerle ilgili 
değerlendirmede bulundu. Yüksel, 
İYİ Parti iktidarının liyakatsizliğe 
son vereceğini vurgulayarak;” 
Binlerce atanamayan öğretmen 
var. Bu atanamamanın en büyük 
sebebi de mülakat sisteminin 

getirilmesi.  KPSS çok zorlu bir 
süreç. Bilgisi olmayan bu sınavdan 
asla geçemez. Bu insanların bilgi 
birikimi var ki KPSS gibi bir sı-
navdan 80 üstü alabiliyor. Gel gör 
ki bu gençlerimizin önüne bir de 
mülakat engeli koyuyoruz. Ama bu 
sefer bu engel zeka ile değil ancak 
torpil ile aşılabiliyor. Bu sebepten 
dolayı binlerce öğretmen yüksek 
puan almasına rağmen atanamı-
yor. Biz bu konuyu çok gündeme 

getirdik. Danıştaya kadar giden bir 
mesele bu. Danıştay’ın verdiği bir 
karar var. Mülakata artı üç eksi üç 
verebilirsiniz diyor. Bir puan aralığı 
belirliyor. 

KPSS’de aldığı puanla müla-
katta aldığı puan aralığını belirli-
yor. Fakat jürideki insanlar buna 
uymuyor. Yani Danıştay kararına 
uymuyorlar. Bu cesareti nereden 
alıyorlar, kim bu kişilerin arkasında 
biz onu da çok iyi biliyoruz. Yazık 

günah bu gençlere. Danıştay 
kararına uymayacaksınız, çalışkan 
öğrencilerin hakkını yiyeceksiniz 
sonra da bana adaletten, de-
mokrasiden söz edeceksiniz. Bu 
gençlerin hakkını yedirmeyeceğiz. 
Sonuna kadar bu işin takipçisi 
olacağız. İktidar olduğumuzda 
ilk işimiz bu mülakat sistemini 
kaldırmak olacak. Bir gencin dâhi 
üzülmesine izin vermeyeceğiz.” 
şeklinde konuştu

Giresun’da resmi ilan 
yayınlama hakkına sahip 

günlük gazetelerin sahipleri 
ve yetkilileri, Giresun Beledi-
ye Başkan Vekili Dr. Hasan 
Yılmaz’ı ziyaret etti. Yılmaz’ın 
belediyedeki makamında ger-
çekleşen ziyarette, gündemdeki 
konular hakkında karşılıklı görüş 

alışverişinde bulunuldu. Yapılan 
ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti ifade eden Yılmaz, gazete 
yetkililerine çalışmalarında 
başarılar diledi. Gazete yetkilileri 
de yerel basına verdiği destekler 
nedeniyle Yılmaz’a teşekkür 
etti. Ziyarete Öncü ve Ekspres 
Gazetesi İmtiyaz Sahibi Murat 

Yakarışık, Yeni Giresun Gaze-
tesi İmtiyaz Sahibi Fatih Öztürk, 
İleri Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü Mesut Erdoğan, Yeşil-
giresun Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Egemen Öğütçü 
ile Gündem Gazetesi Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürü Mustafa Cici 
katıldı.

YILMAZ, GAZETE TEMSiLCiLERiNi KABUL ETTi



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Hükümsüzdür...
Ahmet Nuri YILMAZ

Kanalizasyon Ve Yağmur 
Suyu Hattı Çalışmalarına 

Ağırlık Verildi

Giresun Belediyesi 
Su ve Kanalizasyon 

İşleri Müdürlüğü ekipleri 
belirlenen program dâhilinde 
çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından; Sel-
değirmeni Mahallesi Atatürk 
Bulvarı, Çıtlakkale Mahallesi 
Çizmeci Sokak, Aksu Mahal-
lesi Mehmet İzmen Caddesi 
ve Fevziçakmak Mahallesi 
Uğurlu Sokak’ta kanalizas-
yon hattı yapımı, Teyyaredü-
zü Mahallesi Alınca Sokak, 
Çıtlakkale Mahallesi 26 Evler 

mevkii ve Aksu Mahallesi 
Pazar Caddesi’nde yağmur 
hattı tamiratı, Çınarlar Ma-
hallesi Gaziler Sokak, Aksu 
Mahallesi Pazar Caddesin-
de içme suyu şebeke hattı 
tamiratı ile Fevziçakmak 
Mahallesi Uğurlu Sokak’ta 
baca yükseltme çalışması 
gerçekleştiriliyor.

Su ve Kanalizasyon İşleri 
Müdürlüğü yetkilileri, çalış-
maların en kısa zamanda 
tamamlanmasının hedeflen-
diğini bildirdi.

NESiM CELiK: MiLLET 
BiZi CAGIRIYORİYİ Parti Bulancak İlçe Baş-

kanı Nesim Çelik, ekono-
mideki sorunların halkı zora 

soktuğunu öne sürdü.

Celik, “Ülkemiz, iyi yö-
netilmemenin sonucu 
ekonomik anlamda 

çok sıkıntılı sürece girmiştir. 
Artık günü birlik yapılan suni 
solunumların milletimiz nez-
dinde çözüm adına bir karşılığı 
yoktur. Bu var olan problemler, 
her gün farklı gündemler oluş-
turularak geçiştirilmeye çalışıl-
maktadır. Her gün ülkede ‘Ben 
ekonomistim’ diye farklı kişiler 
ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı 
çıkıyor; faiz sebebi enflasyon 
diyor, faiz düşürülüyor…Enflas-
yon var olandan yukarı çıkıyor. 
Maliye bakanı ‘Gözlerime ba-
kın’ diyor; boş gözde ne olacak, 
enflasyon yine yukarı çıkıyor. 
Çünkü alacağı faiz düşürme 
kararını devlet yönetiminde hiç-
bir görevi olmayan kardeşi bir 

gün önceden basına açıklıyor. 
Erzurum Belediye Başkanı çı-
kıyor; ‘Ben ekonomistim’ diyor, 
bakan beye, ‘Bu uygulamaya 
konan para politikasını ben 
önerdim.’ diyor. Sonuç ortada, 
vatandaşımız her gün biraz 
daha fakirleşiyor. Devlet yöneti-
mi ciddiyet ister, birilerinin teklif 
ve önerilerini açıklamalarıyla 
olmaz.”dedi.

Çelik şöyle konuştu: “Siz 
Milletimizden yetkiyi alıp iktida-
ra geldiğimizde, en donanımlı, 
en tecrübeli ve vizyoner kad-
rolar ile ülkemizi yöneteceğiz. 
Bizim rakibimiz hata yapan bu 
iktidar olmayacak. Rakibimiz 
dünyanın gelişmiş ülkeleri 
olacak. İYİ PARTİ iktidarında 
dünya basınında ülkemizin 
dertleri, sıkıntıları konuşulma-

yacak! Onun yerine, tarımda, 
eğitimde, sağlık da Türkiye 
modeli konuşulacak. De-
mokraside, fırsat eşitliğinde, 
teknolojik dönüşümde Türkiye 
modelleri konuşulacak. Biz bu 
yola çıkarken siz milletimize; 
Sesi çıkmayanın sesi olacağı-
mıza, fakir, fukaranın ezilme-
sine engel olacağımıza söz 
verdik. Evini geçindiremeyen 
babanın, çocuğunu doyurama-
yan ananın, derdine derman 
olacağımıza söz verdik. 
Haksızlık karşısında susan 
olmayacağız. Milletimizin hak-
kını yandaşlara yedirmeyece-
ğimize, verilen sözleri unuttur-
mayıp emeklinin, öğretmenin, 
polisin, sağlık çalışanının 
haklarını arayacağımıza söz 
verdik. Ahlakı kadın üzerinden 

tanımlayan bu çökmüş, çürük 
zihniyete son vereceğiz. Her 
gün artan şiddete, cinayetle-
re karşı, ‘Enesleri, Dilaraları’ 
koruyup, yaşatacağımıza 
söz verdik. Maden şehidinin 
yakınına tekme atan danışma-
na, 6.000 avro maaş veren bu 
düzeni değiştireceğimize söz 
verdik.

İYİ PARTİ olarak söz verdik, 
sözümüzün arkasındayız. 
Allah’ın izniyle iktidarımızda 
milletimizi; zengin, mutlu ve hu-
zurlu yaşanabilir bir Türkiye’ye 
kavuşturacağız. Alan ve saha 
çalışmalarımızda biz ‘görüyor 
ve duyuyoruz’… Millet bizi 
çağırıyor… Herkes emin olsun 
ki BİZ HAZIRIZ! BİZ ÇÖZERİZ! 
BİZ AYDINLIK. BERRAK BİR 
TÜRKİYE İÇİN BURADAYIZ…”

Giresun Gençlik Merkezi 
Genç Ofisinde Me-

mur-Sen Konfederasyonu 
Onursal Başkanı Ahmet 
Gündoğdu gençlerle bu-
luştu. Giresun Üniversitesi 
Güre Yerleşkesinde yer 
alan Gençlik Merkezi Genç 
Ofisinde gençlerle buluşan 
Ahmet Gündoğdu “Gençler 
bu ülkenin geleceği, 22 
milyon genç nüfusumuzla 
gelişen ve büyüyen bir 
ülkeyiz.  Gençlerimizin se-
çilme yaşını 18’e düşürerek 
onlara verdiğimiz değeri bir 
kez daha gösterdik.  İplik 
üreten bir ülkeden İHA ve 
SİHA üreten, ihraç eden 
bir ülke haline geldik. Bu 
gelişmelerde gençlerimi-

zin sinerjileri bizleri mutlu 
ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Eği-
tim ve Öğretim Politikaları 
Kurulu Üyeliğine de yapan  
Ahmet Gündoğdu  “Milli 
Teknoloji hamlesiyle kendi 
arabasını üreten,  ürettiği 
gemilerle Karadeniz ve 
Akdeniz’de sondaj yapabi-
len bir konumdayız. Sevgili 
Gençler Yeniden Büyük 
Türkiye’yi sizler şahlandıra-
caksınız” diyerek sözlerini 
tamamladı.

Gençlerle karşılık sohbet 
halinde yapılan söyleşiye 
üniversite öğrencilerinin 
fidanlar öncesinde yoğun il 
göstermesi de dikkatlerden 
kaçmadı.

Gündoğdu 
Gençlerle Buluştu

Broşürde Gelecek Vizyonu 
Başlığı altında Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şu 
sözleri yer aldı.

EMANETİ MİLLETİMİZDEN 
ALDIĞIMIZ GÜNDEN BU YANA 
GÜZEL ÜLKEMİZİ AYDINLIK 
BİR GELECEĞE KAVUŞTUR-
MAK, HER İNSANIMIZI MUTLU 
VE MÜREFFEH KILMAK İÇİN 
GECEMİZİ GÜNDÜMÜZE KATA-
RAK, AŞKLA, ŞEVKLE, KARAR-
LILIKLA ÇALIŞTIK.

GEÇTİĞİMİZ 19 YILDA EĞİ-
TİMDEN SAĞLIĞA, ULAŞIMDAN 
SANAYİYE KADAR HER ALAN-
DA ÜLKEMİZİN ALTYAPISINI EN 
İLERİ SEVİYEYE TAŞIDIK. BU 
SÜREÇTE MARUZ KALDIĞIMIZ 
NİCE SALDIRILARA GÖĞÜS 
GEREREK TÜRKİYE’Yİ, CUM-
HURİYETİMİZİN 100. YIL HE-
DEFLERİNE ERİŞMİŞ OLARAK 
HAZIRLAMAK İÇİN KESİNTİSİZ 
MÜCADELE YÜRÜTTÜK.

YENİ BİR YÜZYILIN İLK ÇEY-
REĞİNDE, BÜYÜK VE GÜÇ-
LÜ TÜRKİYE HEDEFİNE HİÇ 
OLMADIĞIMIZ KADAR YAKINIZ. 
HER ALANDA ÜLKEMİZİ 2053 
VİZYONUNA HAZIRLIYORUZ. 
YATIRIMLA, İSTİHDAMLA, ÜRE-
TİMLE ÜLKEMİZİN DÜNYANIN 
EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARA-

SINA GİRMESİNİ SAĞLAYACAK 
ADIMLARI ATIYORUZ.

TÜRKİYE, ÖNÜMÜZDEKİ 
ASRIN LİDER ÜLKELERİ ARA-
SINDAKİ YERİNİ ALDIĞINDA, 
GÜVENLİKTEN EKONOMİYE 
HER ALANDA DİLE GETİRDİĞİ 
‘DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR’ 
İTİRAZINA UYGUN ŞEKİLDE 
DAHA ADİL, DAHA YAŞANABİ-
LİR, DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BİR KÜRESEL DÜZENİN İNŞA-
SINDA ÖNCÜ ROL ÜSTLENE-
CEKTİR.

AK Parti İl Başkanı broşür 
dağıtımı ile teşkilat mensupla-
rıyla gurur duyduğunu, yediden 
yetmişe her bireyin, soğuk kış 
demeden yeni ekonomi modelini 
içeren broşürlerimizin dağıtıldığı-
nı söyledi.

AK PARTi BROSURLER DAGITIYOR
AK Parti Genel Merkez tarafından 

belirlenen, yeni ekonomi sisteminin 
anlatıldığı, broşür dağıtımı Giresun 

merkez dahil tüm ilçelerde gerçekleşti.



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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MANEN ERİDİK
Düşman çizmesinden kurtulduksa da ,

Kültür emperyalizmi, bizi yaralar ,
Minarede ezan , okunur ama ,

Batı müslüman’ı , her gün karalar ...

Sinemam, tiyatrum, endeksli hans’a ,
Alıp kabul ettik, onda ne varsa ,

Medeniyet diye dayattıkları ,
İzmirden başlayıp yerleşti kars’a ..

Ekip üretmedik ,alıp tükettik ,
Tembelliği san ki : biz akıl ettik ,
İdolümüz batı , dilim frenkçe ,

İnançta yozlaştık amelde bittik ..

Top ,tüfekle değil ,manen eridik ,
İnançta beraber ,dilde bir idik ,

Dünyayı her şeyden üstün tutunca ,
Rotayı kaybettik ,şaştık ,gerildik ...

Kendi öz yurdumda ,ben asimile ,
Günlük ilişkiler ,hep hasım ile ,

Kültürüm yozlaştı ,tarihim kayıp ,
Tabelâmız frenk ,çığ düştü dile ...

Bir hilâl uğruna ,şehit, şüheda ,
Toplumda ne ses var ,ne de bir seda ,

Onların hakkını , nasıl öderiz ,
Bunun hesabını ,sormaz mı Hüda ...

Heyhat (! ) bu nesil mi ,asımın nesli ,
Hilâle uzakız , küfre hevesli ,

Adam gibi adam ,olamıyorsak ,
İster cünüp gezin ,ister abdestli ....

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?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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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 ALGÜNGiresun Federasyonu 5. 
Olağan Kongresi dele-
gelerin ve misafirlerin 

katılımı ile coşkulu bir şekilde 
gerçekleştirildi. 

İstanbul’da faaliyet yapan 
Giresun Sivil Toplum Kuruluşla-
rının ortak buluşma noktasını ve 
çatı oluşturan Giresun Fede-
rasyonu 5. Olağan Kongresi 16 
Ocak 2022 Pazar günü yoğun 
bir katılımcı eşliğinde Bağcılar 
Belediyesi yeni Kültür Merkezin-
de gerçekleşti.

26 dernek ve 338 delegenin 
oluşturduğu Giresun Federasyo-
nu Genel Kurulu son zamanların 
kurumsal yapısı itibarı ve genel 
kurul salonunun düzeni itibari 
ile hem beğenildi hem de takdir 
edildi. 

Saygı duruşu ve İstiklal mar-
şımızın okunmasının ardından 
Genel Başkan Muhterem Memiş 
yapmış olduğu açılış konuşma-
sında: 1950’li yıllardan itibaren 
İstanbul’da başlayan göç hare-
ketleriyle kurulmaya başlayan ve 
sosyalleşme oluşuyla ilk temelleri 
atılan Giresun Dernekçiliğinin 
bugün 500 den fazla sayıya 
ulaştığını ifade ederek, halen bu 
sosyalleşme birlikteliğini henüz 
tamamlamamış olmasa da ama-
cına ulaşması açısından önemli 
bir adım adım oluşturduğunuz 
altını çizdi. 

Sosyal alanda yapılmış olan 
veya programı yapılmış birçok 
projenin olduğunu hatırlatan 
Giresun Federasyonu Başkanı 
Muhterem Memiş bu alanda daha 

birçok güzel projeyi de Giresun 
insanının hizmetine sunmayı da 
arzuladıklarını belirterek bu ve-
sileyle bugün buradaki katılımcı 
değerli dostlara tekrar hoş geldi-
niz diyerek saygılarını ilettiler.

Giresun Federasyonu Genel 
Başkanı Muhterem Memiş’in 
açılış konuşmasının ardından, 
federasyonun kuruluşundan bu-
güne kadar ki sürecinde yapmış 
oldukları katkılarından dolayı 
Federasyon bünyesinde yer alan 
delegelere birer teşekkür plaketi 
taktım edildi.

Giresun Federasyonunun 5. 
Olağan Kongresinde katılımcılara 
yönelik bir konuşma yapan Bağ-
cılar Belediye Başkanı ve aynı 
zamanda kongreye ev sahipliği 
yapan Lokman Çağrıcı 34 yıldır 
Bağcılar’da yaşadığını, bu süreç 
içinde bugünlere gelebilmesinin 
ve başarılarının arka planında 
Giresunlu dostların, hemşerile-
rimizin büyük bir payı olduğunu 
ifade etti.

Başkan Lokman Çağrısı ayrıca 
siyasi alanda kimseyi ayrıştırma-
dan, ötelemeden aynı çatı altında 
herkesi kazanmanın asıl amaç 

olmasının gerektiğinin önemine 
değindi. Çağrıcı konuşmasının 
devamında millet olarak her 
konuda ortak paydada buluşmayı 
arzuladıklarını ifade ederek, tüm 
katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Giresun Federasyonu Onur-
sal Başkanı AK Parti İstanbul 
Milletvekili Hasan Turan, duy-
gusal bir dille yaptığı konuşma-
da Giresun Federasyonunun 
Giresun cemiyetçiliğinde bir çatı 
kuruluşu olduğunu, İstanbul’un 
her iki yakasındaki Giresun Sivil 
Toplum Kuruluşlarını buluşturma-
yı başardığını, bunun sonucunda 
da Giresun Dernekler Birliği ile 
başlayan bu hareketin bugün tüm 
İstanbul geneline yayılan, Alucra 
ile başlayan Yağlıdere ile biten 
bütün STK’ları da kapsadığını 
belirtti.

14. Giresun Günlerini gerçek-
leştiren Giresun Federasyonunun 
bu alanda birçok ilki de başardı-
ğını ifade ederek, bu örgütlenme 
ile tüm Giresun ahalisinin de bu 
güzel çalışmalarda birer gönüllü 
olarak yerelmasının en güzel 
örneğini oluşturduğunu ifade etti.

Duygu dolu anların yaşandığı 

kongrede ayrıca Turan; toplum-
sal alanda sosyal bir topluluk 
oluşturan, cemiyetler içerisinde 
yer alan Giresun insanının güzel 
hedeflere, başarılara ulaşmak 
ve özgüven oluşturulmasına en 
büyük katkıyı sağladıklarının 
altını çizerek bu konuda emek 
veren, güç veren başta basın 
mensupları olmak üzere herkese 
teşekkürlerini iletti.

Yapılan protokol konuşmala-
rının ve Giresun Federasyonu 
Olağan Kongresi için gönderilen 
tebrik mesajlarının ve faaliyet ra-
porlarının okunmasının ardından 
seçimlere geçildi. Giresun Fede-
rasyonu 5. Olağan Kongresine 
tek liste ile seçime giren mevcut 
başkan Muhterem Memiş’in sun-
muş olduğu liste Genel kurulda 
oy birliği ile kabul edilerek, 2. 
Dönem için Muhterem Memiş ve 
yönetim kuruluna güvenoyu eşli-
ğinde yetki vermesinin ardından 
genel kurul sona erdi.

Genel kurul sonrası delegelere 
teşekkür eden Başkan Muhterem 
Memiş yeni dönem daha farklı ve 
etkin bir dönem olacak dedi.

Giresun Medya Platformu

GiRESUN FEDERASYONU GENEL
KURULU TAKDiR TOPLADI
GENEL BAŞKAN MUHTEREM MEMİŞ 
YENİ DÖNEM İÇİN GÜVENOYU ALDI

Giresun Belediyesi 
Evde Bakım ve Sağlık 

Hizmetleri Birimi tarafından ko-
ronavirüs tedbirleri kapsamında 
camiler, kurum ve kuruluşlar 
dezenfekte edildi.

Çeşitli mahallelerde bulunan 
camilerin tuvalet, abdestha-
ne ve şadırvanların periyodik 
aralıklarla temizleyen ekipler 
kullandıkları özel ilaçlarla de-

zenfekte uygulaması yapıyor.
Belediye tarafından ekip 

oluşturulan bir diğer ekipler ise 
camilerin tuvalet, abdesthane 
ve şadırvanlarının temizliğini 
yürütüyor.

Belediye yetkilileri tarafından 
yapılan açıklamada: “Bu zorlu 
süreçte vatandaşlarımızın toplu 
olarak bulundukları alanlarda 
çalışmalarımızı aralıksız sürdü-

rüyoruz. Şehir genelinde salgı-
na karşı gerekli tüm önlemeleri 
alıyoruz ve çalışmalarımızı bu 
yönde devam ediyoruz. Vatan-
daşlarımızın sağlığı bizim için 
öncelik taşıyor.” denildi.

Diğer yandan, ekipler tara-
fından ihtiyaç sahibi vatandaş-
ların evlerine gidilerek genel ev 
temizliği ve kişisel bakımlar da 
yapılıyor.

TEDBiRi ELDEN BIRAKMIYORUZ
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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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

20,40

400.00
200.00

Sayfa Sekreteri (Editör)

18 Ocak 
2022 Salı

SAYI:
6200

YiTiK 
Giresun Üniversitesi Öğrenci Kimlik Kartımı Kaybettim.

Hükümsüzdür...
Ahmet Nuri YILMAZ

Kanalizasyon Ve Yağmur 
Suyu Hattı Çalışmalarına 

Ağırlık Verildi

Giresun Belediyesi 
Su ve Kanalizasyon 

İşleri Müdürlüğü ekipleri 
belirlenen program dâhilinde 
çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından; Sel-
değirmeni Mahallesi Atatürk 
Bulvarı, Çıtlakkale Mahallesi 
Çizmeci Sokak, Aksu Mahal-
lesi Mehmet İzmen Caddesi 
ve Fevziçakmak Mahallesi 
Uğurlu Sokak’ta kanalizas-
yon hattı yapımı, Teyyaredü-
zü Mahallesi Alınca Sokak, 
Çıtlakkale Mahallesi 26 Evler 

mevkii ve Aksu Mahallesi 
Pazar Caddesi’nde yağmur 
hattı tamiratı, Çınarlar Ma-
hallesi Gaziler Sokak, Aksu 
Mahallesi Pazar Caddesin-
de içme suyu şebeke hattı 
tamiratı ile Fevziçakmak 
Mahallesi Uğurlu Sokak’ta 
baca yükseltme çalışması 
gerçekleştiriliyor.

Su ve Kanalizasyon İşleri 
Müdürlüğü yetkilileri, çalış-
maların en kısa zamanda 
tamamlanmasının hedeflen-
diğini bildirdi.

NESiM CELiK: MiLLET 
BiZi CAGIRIYORİYİ Parti Bulancak İlçe Baş-

kanı Nesim Çelik, ekono-
mideki sorunların halkı zora 

soktuğunu öne sürdü.

Celik, “Ülkemiz, iyi yö-
netilmemenin sonucu 
ekonomik anlamda 

çok sıkıntılı sürece girmiştir. 
Artık günü birlik yapılan suni 
solunumların milletimiz nez-
dinde çözüm adına bir karşılığı 
yoktur. Bu var olan problemler, 
her gün farklı gündemler oluş-
turularak geçiştirilmeye çalışıl-
maktadır. Her gün ülkede ‘Ben 
ekonomistim’ diye farklı kişiler 
ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı 
çıkıyor; faiz sebebi enflasyon 
diyor, faiz düşürülüyor…Enflas-
yon var olandan yukarı çıkıyor. 
Maliye bakanı ‘Gözlerime ba-
kın’ diyor; boş gözde ne olacak, 
enflasyon yine yukarı çıkıyor. 
Çünkü alacağı faiz düşürme 
kararını devlet yönetiminde hiç-
bir görevi olmayan kardeşi bir 

gün önceden basına açıklıyor. 
Erzurum Belediye Başkanı çı-
kıyor; ‘Ben ekonomistim’ diyor, 
bakan beye, ‘Bu uygulamaya 
konan para politikasını ben 
önerdim.’ diyor. Sonuç ortada, 
vatandaşımız her gün biraz 
daha fakirleşiyor. Devlet yöneti-
mi ciddiyet ister, birilerinin teklif 
ve önerilerini açıklamalarıyla 
olmaz.”dedi.

Çelik şöyle konuştu: “Siz 
Milletimizden yetkiyi alıp iktida-
ra geldiğimizde, en donanımlı, 
en tecrübeli ve vizyoner kad-
rolar ile ülkemizi yöneteceğiz. 
Bizim rakibimiz hata yapan bu 
iktidar olmayacak. Rakibimiz 
dünyanın gelişmiş ülkeleri 
olacak. İYİ PARTİ iktidarında 
dünya basınında ülkemizin 
dertleri, sıkıntıları konuşulma-

yacak! Onun yerine, tarımda, 
eğitimde, sağlık da Türkiye 
modeli konuşulacak. De-
mokraside, fırsat eşitliğinde, 
teknolojik dönüşümde Türkiye 
modelleri konuşulacak. Biz bu 
yola çıkarken siz milletimize; 
Sesi çıkmayanın sesi olacağı-
mıza, fakir, fukaranın ezilme-
sine engel olacağımıza söz 
verdik. Evini geçindiremeyen 
babanın, çocuğunu doyurama-
yan ananın, derdine derman 
olacağımıza söz verdik. 
Haksızlık karşısında susan 
olmayacağız. Milletimizin hak-
kını yandaşlara yedirmeyece-
ğimize, verilen sözleri unuttur-
mayıp emeklinin, öğretmenin, 
polisin, sağlık çalışanının 
haklarını arayacağımıza söz 
verdik. Ahlakı kadın üzerinden 

tanımlayan bu çökmüş, çürük 
zihniyete son vereceğiz. Her 
gün artan şiddete, cinayetle-
re karşı, ‘Enesleri, Dilaraları’ 
koruyup, yaşatacağımıza 
söz verdik. Maden şehidinin 
yakınına tekme atan danışma-
na, 6.000 avro maaş veren bu 
düzeni değiştireceğimize söz 
verdik.

İYİ PARTİ olarak söz verdik, 
sözümüzün arkasındayız. 
Allah’ın izniyle iktidarımızda 
milletimizi; zengin, mutlu ve hu-
zurlu yaşanabilir bir Türkiye’ye 
kavuşturacağız. Alan ve saha 
çalışmalarımızda biz ‘görüyor 
ve duyuyoruz’… Millet bizi 
çağırıyor… Herkes emin olsun 
ki BİZ HAZIRIZ! BİZ ÇÖZERİZ! 
BİZ AYDINLIK. BERRAK BİR 
TÜRKİYE İÇİN BURADAYIZ…”

Giresun Gençlik Merkezi 
Genç Ofisinde Me-

mur-Sen Konfederasyonu 
Onursal Başkanı Ahmet 
Gündoğdu gençlerle bu-
luştu. Giresun Üniversitesi 
Güre Yerleşkesinde yer 
alan Gençlik Merkezi Genç 
Ofisinde gençlerle buluşan 
Ahmet Gündoğdu “Gençler 
bu ülkenin geleceği, 22 
milyon genç nüfusumuzla 
gelişen ve büyüyen bir 
ülkeyiz.  Gençlerimizin se-
çilme yaşını 18’e düşürerek 
onlara verdiğimiz değeri bir 
kez daha gösterdik.  İplik 
üreten bir ülkeden İHA ve 
SİHA üreten, ihraç eden 
bir ülke haline geldik. Bu 
gelişmelerde gençlerimi-

zin sinerjileri bizleri mutlu 
ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Eği-
tim ve Öğretim Politikaları 
Kurulu Üyeliğine de yapan  
Ahmet Gündoğdu  “Milli 
Teknoloji hamlesiyle kendi 
arabasını üreten,  ürettiği 
gemilerle Karadeniz ve 
Akdeniz’de sondaj yapabi-
len bir konumdayız. Sevgili 
Gençler Yeniden Büyük 
Türkiye’yi sizler şahlandıra-
caksınız” diyerek sözlerini 
tamamladı.

Gençlerle karşılık sohbet 
halinde yapılan söyleşiye 
üniversite öğrencilerinin 
fidanlar öncesinde yoğun il 
göstermesi de dikkatlerden 
kaçmadı.

Gündoğdu 
Gençlerle Buluştu

Broşürde Gelecek Vizyonu 
Başlığı altında Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şu 
sözleri yer aldı.

EMANETİ MİLLETİMİZDEN 
ALDIĞIMIZ GÜNDEN BU YANA 
GÜZEL ÜLKEMİZİ AYDINLIK 
BİR GELECEĞE KAVUŞTUR-
MAK, HER İNSANIMIZI MUTLU 
VE MÜREFFEH KILMAK İÇİN 
GECEMİZİ GÜNDÜMÜZE KATA-
RAK, AŞKLA, ŞEVKLE, KARAR-
LILIKLA ÇALIŞTIK.

GEÇTİĞİMİZ 19 YILDA EĞİ-
TİMDEN SAĞLIĞA, ULAŞIMDAN 
SANAYİYE KADAR HER ALAN-
DA ÜLKEMİZİN ALTYAPISINI EN 
İLERİ SEVİYEYE TAŞIDIK. BU 
SÜREÇTE MARUZ KALDIĞIMIZ 
NİCE SALDIRILARA GÖĞÜS 
GEREREK TÜRKİYE’Yİ, CUM-
HURİYETİMİZİN 100. YIL HE-
DEFLERİNE ERİŞMİŞ OLARAK 
HAZIRLAMAK İÇİN KESİNTİSİZ 
MÜCADELE YÜRÜTTÜK.

YENİ BİR YÜZYILIN İLK ÇEY-
REĞİNDE, BÜYÜK VE GÜÇ-
LÜ TÜRKİYE HEDEFİNE HİÇ 
OLMADIĞIMIZ KADAR YAKINIZ. 
HER ALANDA ÜLKEMİZİ 2053 
VİZYONUNA HAZIRLIYORUZ. 
YATIRIMLA, İSTİHDAMLA, ÜRE-
TİMLE ÜLKEMİZİN DÜNYANIN 
EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARA-

SINA GİRMESİNİ SAĞLAYACAK 
ADIMLARI ATIYORUZ.

TÜRKİYE, ÖNÜMÜZDEKİ 
ASRIN LİDER ÜLKELERİ ARA-
SINDAKİ YERİNİ ALDIĞINDA, 
GÜVENLİKTEN EKONOMİYE 
HER ALANDA DİLE GETİRDİĞİ 
‘DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR’ 
İTİRAZINA UYGUN ŞEKİLDE 
DAHA ADİL, DAHA YAŞANABİ-
LİR, DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BİR KÜRESEL DÜZENİN İNŞA-
SINDA ÖNCÜ ROL ÜSTLENE-
CEKTİR.

AK Parti İl Başkanı broşür 
dağıtımı ile teşkilat mensupla-
rıyla gurur duyduğunu, yediden 
yetmişe her bireyin, soğuk kış 
demeden yeni ekonomi modelini 
içeren broşürlerimizin dağıtıldığı-
nı söyledi.

AK PARTi BROSURLER DAGITIYOR
AK Parti Genel Merkez tarafından 

belirlenen, yeni ekonomi sisteminin 
anlatıldığı, broşür dağıtımı Giresun 

merkez dahil tüm ilçelerde gerçekleşti.
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ali Zafer Topşir

Hatta, okuması-yazması 
olmamasına rağmen; 

Askere gidenlerin ‘paşa’ gibi 
yaşayıp, adeta rütbeli paşa sa-
nıldığı çok-çok eski zamanlar-
da yaşanan mahalli bir öyküyü 
paylaşmak istiyorum bugün siz 
değerli sayfa paydaşlarımla.. 

Az öncede ifade ettiğim gibi; 
Ben deyim, çok-çok eski 

zamanlarda... 
Siz deyin, Osmanlının son 

günleri ve Cumhuriyetin emek-
lemeye başladığı yıllarda... 

Yani; 
Yolun-izin olmadığı... 
Kimsenin doğru-dürüst kar-

nının doymadığı... 
Ama yine de umudun yitiril-

meyip, ta bugünlere düşlerin 
kurulduğu yıllarda; 

Yavuzkemal yöremizde 
yaşanan bir öyküyü paylaşmak 
istiyorum siz değerli dostlarım-
la... 

Ülkenin birçok kırsal kesi-
minde olduğu gibi; 

Söz konusu yöremizde de 
yoksulluk, açlık ve sosyal ya-
şam yerlerde sürünmektedir... 

Kiminin ekmek pişirecek 
unu yok... 

Kiminin tuzu... 
Kiminin bulguru yok... 
Kimisinin pantolonunda kırk 

yama var... 
Kimisinin giymeye mintanı 

ve donu olmadığı yıllardır... 
Ama yoksulluk ne kadar 

diz-boyu olursa olsun... 
Yöre insanının açlıktan ne-

fesi ne kadar kokarsa koksun; 
Askerlik çağına gelmiş bir 

delikanlının ‘askere gitme’ mut-
luluğunu sadece anası-babası, 
nişanlısı-nikahlısı, yavuklusu 

yaşamaz, bütün köy halkıyla 
birlikte yaşandığı yıllardır... 

Üstelik bu mutluluk, ayrılık 
hüznüyle birlikte yaşansa da; 

‘Peygamber Ocağı’ deni-
len yere gideceği için askere 
gidecek olan delikanlı da 
mutludur... 

Arkasında onu uğurlayan 
akranları ve arkadaşları da 
mutludur... 

Nasıl mutlu olmasınlar; 
Askere gidecek delikanlı 

‘kutsal görevini’ yapıp-bitirece-
ği için seviniyor... 

Analar-babalar; 
Askerlik çağına gelmiş oğlu-

nun askere gitmesinin mutlulu-
ğunu yaşıyor... 

Yavuklusu, nişanlısı, nikahlı-
sı veya karısı; 

Bir an önce askerliğini biti-
rip, dönüşte ikinci bir yaşamı 
ömür boyu bir daha ayrılma-
dan birlikte yaşamayı düşünü-
yor... 

Geride bıraktığı bazı arka-
daşları -kişisel çıkarlarını düşü-
nüp- askere giden arkadaşının 
ne zaman ‘izine’ geleceğini 
ve ne zaman teskere alacağı 
günleri hesap ediyor... 

Kişisel hesaplarını gizil tuta-
rak neden böyle düşünüyor? 

Çünkü askere giden arka-
daşı ‘izine’ veya ‘teskere’ alıp 
döndüğünde kendisine bir 
veya iki paket ‘asker cıgarası’ 
getirecek... 

Birkaç gün veya bir haftada 
olsa; 

Boğazını yakan kaçak tütün 
sarmayı bir tarafa bırakacak 
ve ‘sarılmış’ asker cıgarası 

içecek... 
Her neyse... 
İşte bu ‘yokluğu ve yoksullu-

ğun’ yaşandığı tarihlerde; 
Giresun-Şebinkarahisar oto 

yolu Yavuzkemal üzerinden 
yapıldığı yıllar olup ve yöre 
halkının -gözleri iri- horultu-
lar çıkararak yol alan büyük 
bir makineyi (otomobili) halk 
ağzıyla ‘tmofili’ ilk gördüğü 
yıllarda, birbirini (kimseler duy-
madan) çok seven iki yavuklu 
vardır... 

Ancak bu iki yavuklunun hiç 
kimse bilmese de; 

Köyde yapılan düğünlerde 
en güzel mani söyleyen yaşlı 
bir kadın bu iki yavuklunun 
birbirini çok sevdiklerini bilmek-
tedir... 

Ve bu bildiği sırrı kimselere 
söylememektedir... 

Öte taraftan; 
Uzaklıktan mıdır? 
Yoksa yol parası olmadığın-

dan mıdır? bilinmez; 
Askere giden delikanlı ‘izine’ 

gelmediği gibi uzun süre köy-
deki anasına-babasına mektup 
filanda göndermez... 

Köyde kendisini bekleyen 
yavuklusu kız ise; 

Biriken özlemleriyle birlikte, 
derdini kimselere söyleyemi-
yor... 

Günden-güne adeta iç çeke-
rek erim-erim eriyor! 

Ve köyde bir düğün oluyor; 
Söylediği ‘manileri’ mutlaka 

yaşanmış bir öyküye dayan-
dıran ‘mani’ okuyan kadın, 
uyarladığı en güzel ‘manilerin’ 
eşliğinde köyün genç kızları 
‘gelinle’ birlikte şıkır-şakır 
oynuyor... 

Ama ‘yavuklusu’ askerde 
olan kızı; 

Kimse ikna edip bir türlü 
oyuna kaldıramıyor... 

Hatta genç kızlardan birisi; 
“Gız anam-bacım derdin ne 

senin? 
Sende bizimle kalkıp oyna-

sana” dediğinde... 
Uzun süredir bu sırrı bilip ve 

saklayan ‘mani okuyucu’ kadın; 
Ya kendini yaşanan coşkuya 

kendisini iyice kaptırdığından... 
Ve ya da -bilinmez- boş 

bulunduğundan, oyuna kalk-
mayan kız için şu uyaklı sözler 
dökülür dilinden; 

(Mahalli dil ve şiveyle veri-
yorum;) 

“Arabalar aşıyo, 
Bekteşi dolaşıyo, 
Gız seni alacak çocuk; 
Eskerlik de yaşıyo. 
Çarığının arkası, 

Yamalıdır yamalı, 
Gız seni alacak çocuk 
Beli şimdi gamalı.” 
Bu ‘manileri söyleyen ‘ma-

nici kadın’ oyuna kalkmayan 
yavuklu kıza; “gız, ne düşünüp 
duruyorsun?” 

“Sen burularda aç gezerken, 
yavuklun askerde paşa gibi 
yaşıyor” 

“Karavana bedava” 
“Yediği önünde, yemediği 

arkasında” diyerek moral mi 
vermeye çalıştı onu bilemeyiz 
ama... 

Bu manilerin daha sonra 
1950’lili yılların başında bir 
‘Taş Plakta’ türkü olarak dinle-
yenler var... 

Taş plağa bu türküyü ma-
halli sanatçılarımızdan birisi 
okuyor... 

Ve çok zaman geçmeden de 
unutuluyor...

(Ki; bu öyküyü -şimdi ara-
mızda bulunmayan- çok değer-
li Soner AKAR ağabeyimizden 
dinlemiştim bu öyküyü) 

Işıklar işinde uyusun... 
Ben Soner Akar ağabeyi-

mizden dinlemiştim... 
Şimdi bende kalmasın diye 

de; 
Sizlerle paylaşmayı düşün-

düm... 
Bir başka sohbette buluş-

mak üzere; 
Hoş kalın, 
Hoşça kalalım, 
Sağlık ve esenlik içinde 

olalım... 
Ve bunun olabilmesi içinde; 
Uyulması gereken kurallara 

hep birlikte uyalım..

ASKERLİK HATIRASININ ANLATILDIĞI
ASKERE GİDENLERE MANİ YAKILDIĞI
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

518 Ocak 
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SiZiN KANALINIZ (YOUTUBE) ABONE 
OLMAYI VE TAKiP ETMEYi UNUTMAYIN

Işkın’ın Babasından
Sitem Dolu Sözler…

Çorlu Belediyesi ve Türkiye 
Güreş Federasyonu iş 

birliği ile düzenlenen Türkiye 
U23 Kadınlar Serbest Güreş 
Şampiyonası’nda Türkiye 
Üçüncüsü olarak bizleri gu-
rurlandıran Elif Işkın’ın babası 
Bekir Işkın’dan sitem dolu 
sözler…

Kızının defalarca başarı 
elde ettiğini belirten baba 
Işkın” Çorlu Belediyesi ve 
Türkiye Güreş Federasyonu iş 
birliği ile düzenlenen Türkiye 
U23 Kadınlar Serbest Güreş 
Şampiyonası’nda Türkiye 
Üçüncüsü olan kızım Elif Işkın 
ne yazık ki  sahipsiz kaldığını 
üzülerek söylüyorum. Görele 

Kaymakamlığı ve  Görele 
Belediyesi tarafından herhangi 
bir destek görmedi” dedi.

Türkiye Üçüncüsü olarak 
Görele’yi gururlandıran Elif 
Işkın’a sahip çıkılmasını 
isteyen Baba Işkın” Bizleri 
bu zor dönemde yalnız bı-
rakmayınız, başta Belediye 
Başkanı ve Kaymakamlı-
ğın desteğine ihtiyacımız 
var. Her şey Görele içindir 
Görele’yi dünyaya tanıt-
maktır sonuna kadar bizleri 
yalnız bırakmayınız. Eğer  
gereken desteği alırsak 
hedefimiz daha da yüksek-
lere  çıkmak olacaktır” diye 
konuştu.

Tosun, Kürsünün 
Zirvesinde !

Görele’de aldığı 
başarılarla okul 

sporlarında başarılara imza 
atan Görele Lisesi Eski 
Beden Eğitimi öğretmeni 
olan Akçaabat Borsa İstan-
bul Anadolu Lisesi Beden 
Eğitimi öğretmeni Mehmet 
Çavuşoğlu’nun Öğren-
cilerinden Zeynel Abidin 
Tosun Kars İlinde yapılan 
A Gençler Grekoromen 
Güreş Grup Birinciliği Yarış-
malarında 92 Kg A Gençler 
Grekoromen Güreş grup 
birincisi oldu.

Görele Lisesi Eski Beden 
Eğitimi öğretmeni olan Ak-
çaabat Borsa İstanbul Ana-
dolu Lisesi Beden Eğitimi 
Öğretmeni Mehmet Çavu-
şoğlu” Okulumuz Akçaabat 
Borsa İstanbul Anadolu 
Lisesi Öğrencilerinden Zey-
nel Abidin Tosun Kars İlinde 
yapılan A Gençler Grekero-
men Güreş Grup Birinciliği 
Yarışmalarında 92 Kg A 
Gençler Grekoromen Güreş 
Grup Birincisi olmuştur. 
Tebrikler Zeynel başarınla 
gururlanıyoruz” dedi.

Trabzon’da Ulusoy 
Düdük Çalacak

Spor Toto Süper Lig’in 
22. haftasında görev alacak 
hakemler belli oldu. Türkiye 
Futbol Federasyonundan 
yapılan açıklamaya göre, 
haftanın maçlarında düdük 
çalacak hakemler şunlar:

18 Ocak Salı
17.00 Gaziantep FK- Öz-

nur Kablo Yeni Malatyaspor: 
Ümit Öztürk

20.00 İttifak Holding Kon-
yaspor- Adana Demirspor: 
Yasin Kol

20.00 VavaCars Fatih 
Karagümrük- Beşiktaş: Halil 
Umut Meler

19 Ocak Çarşamba:
17.00 Çaykur Rizespor-

Fraport TAV Antalyaspor: 
Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Göztepe-Demir 
Grup Sivasspor: Suat Ars-
lanboğa

17.00 Yukatel Kayseris-
por-Medipol Başakşehir: 
Mete Kalkavan

20.00 Fenerbahçe- Altay: 
Hüseyin Göçek

20.00 Trabzonspor-GZT 
Giresunspor: Alper Ulusoy

20 Ocak Perşembe:
17.00 Aytemiz Alan-

yaspor-Atakaş Hatayspor: 
Bahattin Şimşek

20.00 Galatasaray- Ka-
sımpaşa: Tugay Kaan 
Numanoğlu

Geçtiğimiz salı günü geçir-
diği trafik kazası sonrası 
hayata veda eden İttfak 

Holdng Konyaspor’un futbolcusu 

Ahmet Çalık, Giresunspor-Ka-
sımpaşaspor maçında anıldı. 
Karşılaşma öncesi her iki takımın 
oyuncuları da ısınmaya 27 ya-

şında hayatını kaybeden Ahmet 
Çalık için hazırlanan “Kalbimizde-
sin” tişörtleriyle çıktı. 

Öte yandan 6 numaralı forma-

yı giyen Çalık’ı anmak için 6. da-
kikada futbolcular topu dışarı attı, 
oyuncular olduğu yerde durdu ve 
herkes alkışladı.

AHMET 
CALIK 
UNUTULMADI

Süper Lig’in 21. haftasında-
ki Medipol Başakşehir- İttifak 
Holding Konyaspor maçı, İttifak 
Holding Konyasporlu futbolcu 
Ahmet Çalık’ın vefatı nedeniyle 
ertelendi.

Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig’de 21. 

hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Beşiktaş- Gaziantep FK: 1-0
Ö. K. Y. Malatyar-Göztepe: 1-2
A. Demirspor-Y. Kayserispor: 1-1
V. F. Karagümrük- Ç. Rizespor: 2-0
D. G. Sivasspor-Trabzonspor: 1-1
F. TAV Antalyaspor- Fenerbahçe: 1-1
Altay-Aytemiz Alanyaspor: 0-2
GZT Giresunspor-Kasımpaşa: 0-2
Atakaş Hatayspor-Galatasaray: 4-2. 

Giresunspor bu 
sezon Kasımpa-
şa le oynadığı  

iki  maçta da puan alma 
başarısı gösteremedi. 
Süper Ligdeki ilk deplas-
man maçını Kasımpaşa ile 
oynayan ekibimiz saha-

dan 2-0 yenik ayrılmıştı. 
2022’nin ilk iç saha mü-
sabakasını da aynı takım-
la oynayan Çotanaklar, 
sahadan yine aynı skorla 
mağlup ayrılarak rakibi 
karşısında bu sezon ikide 
sıfır çekmiş oldu.

TARAFTARLAR
Giresunsporlu taraf-

tarlar, 2-0 Kasımpaşa’nın 
üstünlüğü le sonuçlanan 
maçın sonunda futbolcula-
rı tribüne çağırarak moral 
verdi.

Çotanaklar’da müsabaka 
sonrasında büyük üzüntü 
yaşandı. Kale arkasında 
bulunan taraftar grubu, 
soyunma odasının yolunu 
başı eğik tutarak giden 
futbolcuları tribüne çağırdı 
ve onlara moral verdi.

PUAN ALAMADIK

Spor Toto 
Süper Lig’de 
görünüm
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftası 
oynanan 3 maçla tamamlandı.  
Atakaş Hatayspor sahasında 
Galatasaray’ı 4-2 yenerken, Ay-
temiz Alanyaspor konuk olduğu 
Altay’ı 2-0, Kasımpaşa da dış 
sahada GZT Giresunspor’u aynı 
skorla mağlup etti. Ligde konuk 
olduğu Demir Grup Sivasspor ile 
1-1 berabere kalan Trabzonspor 
liderliğini sürdürdü.



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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EVDEKİ HESAP 
ÇARŞIYA UYMADI

Geçen hafta deplas-
manda Galatasaray 
karşısında galip 

gelerek üç puan alan Gire-
sunspor, son iki haftada altı 
puan alarak on sekiz puanla 
on yedinci sırada yer alan 
Kasımpaşa takımına ev sa-
hipliği yaptı. Ligin ilk yarısında 
İstanbul da oynanan maçta 
iki farklı gol atamadan Kasım-
paşa’ya mağlup olmuştuk. 
Giresunspor, geçen haftanın 
kadrosundan Süleymanov ye-
dekler arasında idi. İlk onbirde 
Diabate yer aldı.

Maç yoğun kar altında 
başladı. Kasımpaşa’nın 
Giresunspor maçına kadar 
deplasman galibiyeti yoktu. 
Deplasmanda ilk galibiyetini 
Giresunspor maçında iki golle 
alarak rövanşı da rakibine 
vermemiş oldu.

Oyuna başlayan taraf Ka-
sımpaşa oldu. İlk altıncı dakika 
da Ahmet Çalık’ın vefatı nede-
niyle maç durduruldu ve tüm 
futbolcu ve seyirciler alkışlarla 
saygı duruşun da bulundular. 
Kasımpaşa, ilk hücumların 
da galibiyet golünü atarak 
deplasman da öne geçen taraf 
oldu. Giresunspor, golden 
sonra Kasımpaşa karşısında 
baskı kuramadı. Kasımpaşa, 
kalecisinden forvetine kadar 
maçı soğutmak ve galibiyeti 
korumak için defans ağırlıklı 
oynamaya ve kontrataktan gol 
aramaya başladılar. İlk yirmi 
altı dakika da rakip alanda hü-
cum organizasyonları yapama-
dı Giresunspor. Pozisyon ve 
kaçıran taraf Kasımpaşa oldu. 
İki kanat beklerimiz kanatlar-
dan orta yapamadılar.  Pelupe-
si’nin kayarak müdahalesinde 

ayağı rakibin suratına gelince 
hakem tarafından kırmızı kart-
la oyun dışı kaldı. 

Skor avantajını yakalayan 
Kasımpaşa, skoru korumak 
için her türlü müdahaleler 
de kendilerini yere atarak 
zamana oynadılar. Diabate ile 
ilk tehlikeli atakta topa vursa 
gol umudumuz olurdu. İbrahim 
Balde’nin vuruşuda defans-
tan döndü. Giresunspor’un 
güzel paslaşmaları sonucu 
İbrahimBalde’nin vuruşunu 
kaleci kornere çeldi. On kişi ile 
beraberlik yakalamak için ya-
pılan hücumlarda rakip takım 
oyuncularının en ufak temasta 
kendilerini yere atmaları hü-
cumların başlaması ile bitmesi 
bir oldu.

Alt sıralarda ki takımlarla 
yapılan mücadeleler de mut-
laka ilk golü atmak gerekiyor. 
Galibiyetlerini korumak için 
zamana oynuyorlar. Kasımpa-
şa’nın kazandığı korner atışın-
dan topun  İbrahim Balde’nin 
eline vurmasını VAR dan tespit 
eden hakem Giresunspor 
aleyhine penaltı verdi. Penaltı 
ile iki farklı galibiyete geçen 
Kasımpaşa rahat futbol oyna-
maya başladı. Deplasmandan 
ilk galibiyetini Giresunspor 
karşısında alan Kasımpaşa 
her iki maçta iki farklı golle 
galibiyet aldı.

    Son haftalarda kendi sa-
hamız da oynadığımız maçlar-
da galibiyet yüzü göremedik. 
Oynadığımız rakiplerde bizim 
takımdan üstün kaliteli takım 
değiller. Mutlak surette kendi 
sahamızda oynadığımız maç-
larda galibiyet almak zorunda-
yız. Yoksa bunun bedelini ağır 
öderiz..

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Süper Lig’in 21. haftasın-
da GZT Giresunspor, 
sahasında Kasımpa-

şa’yı konuk etti. 30. dakikada 
Pelupessy’nin kırmızı kart görme-
siyle 10 kişi kalan yeşil-beyazlılar, 
karşılaşmanın sonunda sahadan 
mağlup ayrılan taraf oldu. Maçın 
ardından değerlendirmelerde 
bulunan GZT Giresunspor Teknik 
Direktörü Hakan Keleş, “ Rakibin 
daha iyi oynaması bizim de kötü 
oynamamız oldu. Kazanmak isti-
yorduk ama kazanamadık” dedi.

Keleş, yaptığı değerlendirme-
de şu ifadelere yer verdi:”Galata-
saray maçından sonra bu maçı 
da kazanmak istiyorduk. Evimiz-
de yenersek puan olarak rakibi-
mizle de aramızı açacaktık fakat 
erken gelen gol ve sonrasında bir 
kırmızı kart gördük. Yaklaşık 60 
dakikadan fazla 10 kişi oynadık. 
Ona rağmen oyuncularım iyi 
mücadele ettiler. Genel olarak iyi 
bir takıma karşı oynadık zaten. 
Bayağı toparlanmış Kasımpaşa. 
Bizim de Çarşamba günü bir 
maçımız var. Şimdi ona hazırla-
nacağız. Eksiklerimiz bizi biraz 
etkiledi. İstediğimiz bir maçı 
kaybettik ve üzgünüz. Şimdi dedi-
ğim gibi Trabzon maçına hazırla-
nacağız.”

Kadro konusunda yaşanan 
sorunları çözmek istediklerini 
söyleyen Keleş, “Kadromuzu 

güçlendirmek istiyoruz. Bunu bir 
an önce yapmamız gerek. Milli 
takımda ve sakat olan oyuncu-
larımız var. Biraz problemler 
yaşadık. Oyuna müdahaleler de 
sorun yaşıyoruz. Sonradan giren 
oyunculardan çok fazla verim 
alamıyoruz. Kadro derinliğinden 
dolayı bu sorunu yaşıyoruz” dedi.

ÜMİT ŞENGÜL: 
İYİ YOLDAYIZ

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu 
Ümit Şengül de, Giresun deplas-
manının kazanmaları gereken bir 
deplasman olduğunu, buna göre 
de hazırlandıklarını ifade ederek, 
‘Biz de sıkıntılı günler geçiriyoruz 
puansal anlamda. Ama yükselen 

bir form grafiğimiz var. Özellikle 
ikinci yarıya çok güzel bir başlan-
gıçla bu galibiyet takımın moti-
vasyonunu daha üste çıkaracak. 
İnşallah perşembe günü Galata-
saray ile oynayacağımız maça 
iyi hazırlanıp onu da kazanmaya 
çalışacağız. Her maç önemli, her 
maçtan puanlar almamız gereki-
yor. Bunu başaracak kadromuz 
var. İlk yarı performans olarak 
fazla bir şey yapamayan oyun-
cuları da kazanmaya çalışıyoruz. 
İhtiyaç duyduğumuz noktalara 
transfer yapacağız. Ama öncelik 
ilk devredeki düşük performanslı 
oyuncuları kazanmaya çalışıyo-
ruz. Onlar da buna olumlu cevap 
veriyorlar, her geçen gün üzerine 

koyuyorlar. İkinci yarı çok farklı 
bir Kasımpaşa olacağına inanıyo-
ruz’ diye konuştu.

Maça kazanma parolasıyla 
çıktıklarını da belirten Şengül, 
‘Biz rakibi iyi analiz ettik, artılarını 
eksilerini tarttık. Ona göre strateji 
belirledik. Golü de erken bulun-
ca iş tamamen lehimize döndü. 
İkinci golü de bulup rahatladık 
tabii ki. Giresunspor’da geçen 
sene, emeğimiz var. Bayağı uğ-
raşlar sonucu tekrar lige çıkardık 
Giresun’u. İnşallah onlar da ligde 
kalırlar. Ama bizim önceliğimiz 
tabii ki Kasımpaşa kulübü. O 
yüzden biz içeride de dışarıda da 
tüm maçları kazanmak istiyoruz’ 
ifadelerini kullandı.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, “Orta saha oyuncularımızın olmayışı 
bizi bayağı sıkıntıya soktu. Ona rağmen oyuncularım iyi mücadele ettiler” dedi.

‘COK FAZLA VERiM ALAMIYORUZ’

Giresunspor-Kasımpaşa 
maçında ev sahibi ekibin 

oyuncusu Pelupessy, Doğucan 
Haspolat’ın yüzüne yaptığı 

müdahale sonrası kırmızı kart 
gördü. Sağlık ekipleri hemen 
Doğucan için sahaya koştur-
du.Spor Toto Süper Lig’in 21. 
haftasında Kasımpaşa’nın 
deplasmanda Giresunspor’u 
2-0 mağlup ettiği karşılaşma-
sında 29. dakikada yürekler 
ağza geldi.

ÖNÜNE GELDİ
Şut çekmek isterken topu 

ayağından açan Joey Pelupes-
sy, topun önüne gelen Doğu-
can Haspolat’ın yüzüne doğru 
sert müdahalede bulundu.

DİREKT KIRMIZI
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, 

pozisyon sonrasında Pelupes-
sy’ye doğrudan kırmızı kart 
gösterdi. Pelupessy, Doğu-
kan’a durumunu sorup özür 
diledi.

SAĞLIK EKİPLERİ
Sağlık ekipleri müdahale 

sonrası hemen sahaya koştu. 
Takım arkadaşı Hajradinovic 
koşarak bir battaniye getirdi. 
Tedavisi tamamlanan Doğu-
kan, oyuna geri döndü

Giresun-Kasımpaşa maçında
YUREKLER AGIZA GELDi!


