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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
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İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 
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KULESİ TARTIŞMASI 
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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 
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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 
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
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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 
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öyle mi?..
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YER SOFRASI
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VURMA AVCI 
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Ahmed 
ÇITLAKOĞLU

29 Ocak Giresun 
mitinginden notlar!..

Bir dönem aziz milletimizin büyük 
umutlarla %52 teveccühüne mazhar 
olmuş, Türkî Cumhuriyetlerin ve nice 
mazlum ve mağdur dünya Müslümanları-
nın umudu haline gelmiş Koca Çınar parti;

- Genel Başkanını küçük bir salonda 
ağırlamak zorunda kalmış ise…

- Genel Başkan, canlı yayında (dünya 
kamuoyu önünde) bir Bakanını ve İl Baş-
kanını azarlamakta bir beis görmüyor ise;

‼ Başka söze ne hacet var ki!..

⁉ Bu tablo, parti teşkilatının ne durum-
da olduğunu bizzat genel başkanın ifade-
siyle her şeyi en güzel şekilde özetlemiyor 
mu?..

*
Başkanın konuşmaları arasında 

bendeniz Giresunluların beklenti içinde 
olduğu meselelerde kayda değer müjde 
sayılabilecek yeni ve farklı bir haber tespit 
edemedim…
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ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

GİRESUN 
MİTİNGİ 
NASILDI?

BiNALi YILDIRIM
‘KUSDiLi’ KONUSTU

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kuşköy’ü ziyaret etti:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuş-
köy köyünü ziyaret ederek, “ıslık dili icracısı” Mustafa Civelek ile bir araya geldi.

n 3’TE

Milletvekili Necati Tığlı, 
“AKP İktidarı-

nın uyguladığı Tarım 
Politikalarının ülke 
menfaatine göre değil, 
çok uluslu şirketlerin 
isteklerine göre plan-
landığını, fındıktan 
ayçiçeğine, zeytinden 
pamuğa, mısır-
dan şeker 
pan-

carına, buğdaydan 
mercimeğe kadar 
tüm gıdaların, adeta 
üretilmemesi için 
yapılan planlamala-
rın ihracat gelirle-
rine engel olduğu 

gibi halkın ucuz 
ve güvenilir gıda 
bulmasının önüne de 
geçmektedir” dedi. 

n 2’DE

‘Bu Yaz Gıda Sorunu Yaşanabilir’
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Cumhuriyet Halk Partisi Giresun 

Milletvekili Necati Tığlı, tarımsal desteklerin azlığı nedeniyle çaresiz 
kalan üreticinin sorunlarını meclis gündemine taşıdı.

AK Parti Genel Baş-
kanı ve Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ı Giresun’da en güzel 
şekilde ağırladıklarını ifade 
eden Belediye Başkanı Ay-
tekin Şenlikoğlu: “Giresun’u-
muza teşrif ederek bizleri 
onurlandıran Sayın Cumhur-
başkanımızı, güzel Giresun’u-
muzun misafirperverliğine 
yakışan ölçülerde ağırlamanın 
mutluluğunu yaşadık.” dedi.

Giresunlular’ın her zaman 
olduğu gibi yine Cumhur-
başkanı Erdoğan’ı bağrına 
bastığını ifade eden Başkan 
Şenlikoğlu: “Cumhurbaşkanı-
mıza her gelişinde olduğu gibi 
yine büyük bir teveccüh gös-
terip ilgi ve alakalarını eksik 
etmeyen tüm hemşerilerimize 
en derin saygılarımı ve sevgi-

lerimi sunuyorum. Şehrimizin 
her alanda gelişmesi anla-
mında destek ve alakalarını 
bizlerden esirgemeyen Sayın 
Cumhurbaşkanımız toplu 
açılış töreninde, belediye hiz-
metlerimizin de içerisinde yer 
alan toplam yatırım tutarı 1 
milyar 398 milyon lirayı bulan 
78 kalem eser ve hizmetin 

açılışını yapmıştır. Bu yatırım-
ların şehrimize ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu yatırımlar ilimize verilen 
değer ve önemin en büyük 
göstergesidir. Giresun’umuz-
da yaşanan tarihi anlar dev 
yatırımların açılışıyla taçlandı-
rılmıştır” dedi. 

n SAYFA 4’TE

‘TARiHi ANLAR
TACLANDIRILMISTIR’
“Cumhurbaşkanımızı Belediyemizde Ağırladık. Proje Ve Çalışmalarımıza Göster-

miş Olduğu İlgi Ve Alakadan Dolayı Kendilerine Şükranlarımı Sunuyorum”

CANAKCI’YA BAKIM MERKEZi
Çanakçı Ah-
met- Saliha 
Yılmaz Engelli 
Bakım Merkezi 
düzenlenen 
açılış töreni ile 
hizmete girdi.

Giresun Bakım Sağlık 
Kurumları Yönetim Kurulu 
Başkanı ve ASKON İl Başkanı 

İş İnsanı Yener Türk tarafın-
dan ilçeye kazandırılan bakım 
merkezinin açılışında renkli 
görüntüler yaşandı. n 2’DE

Haber : Namık Baltaoğlu

Karla mücadele 
aralıksız sürüyor

n 4’TE



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

31 Şubat 
2022 Salı www.giresungundem.com

2021 Üretim Yılı Fındık 
Alan Bazlı Gelir Desteği 

Askı İcmalleri Askıya Çıktı
2021 Üretim Yılı 

Fındık Alan Bazlı 
Gelir Desteği ödemelerine 
ilişkin olarak hazırlanan 
üretici hak ediş icmalleri  
başvuru yapılan İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlükleri ve 
mahalle Muhtarlıkları ile İl 
Tarım ve Orman Müdür-
lüğümüzün web sayfası 
(giresun.tarimorman.gov.tr) 
‘duyurular bölümünde askı-
ya çıkarıldı.. İcmaller 5 gün 
süreyle askıda kalacak

Üreticilerimizin kendi-
lerine ait bilgileri kontrol 

etmeleri, arazi miktarı ve 
destekleme tutarları ile ilgili 
bir eksiklik veya yanlışlık 
tespit etmeleri halinde baş-
vuru yaptıkları İlçe Müdür-
lüğü nezdinde, askı süresi 
içerisinde, itiraz ve düzelt-
me talebinde bulunmaları 
gerekiyor…

Askı süresinin bitiminden 
sonra yapılacak itiraz ve 
düzeltme taleplerinin ilgili 
mevzuat uyarınca geçerli 
olmayacağı ve değerlendir-
meye alınmayacağı ifade 
edildi

Şenlikoğlu Çalışmaları 
Yerinde İnceledi

Giresun’un dört bir ya-
nında içme suyu pro-

jeleri gerçekleştiren Giresun 
Belediyesi, su sorunu yaşayan 
bir bölgenin daha su problemi-
ni çözmek için harekete geçti.

Su ve Kanalizasyon İşleri 
Müdürlüğü tarafından yürütü-
len çalışmayla birlikte Tey-
yaredüzü Mahallesi’nin üst 
bölgesinde projelendirilen ve 
Mollaoğlu ile Alınca Sokağı 
kapsayan güzergâhta 5500 
metreyi bulan yeni içme suyu 
terfi ve şebeke hattı çalışması 
yapılıyor. Bu projenin tamam-
lanmasıyla birlikte bölgede 
yaşanan sorunun çözüleceği 
ve ekipler tarafından çalışma-
ların hızlı bir şekilde devam 
ettiği bildirildi. Ayrıca, aynı 
bölgede ekipler tarafından 
altyapıyı güçlendirme adına 
kanalizasyon hattı çalışması 

da yapılıyor.
Bölgede yapılan çalışma-

ları yerinde inceleyen Giresun 
Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu, ekiplere kolay-
lıklar dileyerek çalışmaların 
gidişatı hakkında yetkililerden 
bilgi aldı.

Çalışmaların hızlandırılma-
sını isteyen Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, küresel 
ısınmanın doğal sonucu olan 
kuraklık ve iklim değişikliği-
nin yaşandığı bugünlerde en 
önemli yaşam kaynağı olan 
suyun öneminin her geçen 
gün daha iyi anlaşıldığını 
vurgulayarak: “Bizlerde şehri-
mizde yetersiz ya da hiç içme 
suyu olamayan mahalleri belir-
leyip, projelerimizi gerçekleş-
tiriyoruz. Su sorununu tarihe 
gömmek için var gücümüzle 
çalışıyoruz” dedi.

GİRESUN MİTİNGİ NASILDI?
Tüm partilerin yapmış 

olduğu mitinglere komşu 
illerden de katılım olur. Bu 
yüzden Samsun’dan, 20 
araç, Ordu’dan 30 araç geldi, 
1.200 polis vardı, müdürler, 
kurum çalışanları zorunlu 
tutuldu gibi polemikler bana 
göre üzerinde durulacak 
konu değil.

Canlı yayından verilen 
miting görüntüleri bir yana, 
çıplak gözle gördüklerimi 
yansıtmaya çalışayım.

Bu miting şayet seçim 
mitingi olsaydı AKP adına 
‘eyvah eyvah’ denilecek bir 
mitingdi çünkü: 

Giresun 2014 yılında 40 
bin kişinin katıldığı mitingi de 
gördü.

AKP mitingleri ile seçmeni 
arasında yani sandığa yan-
sıması yaklaşık 4 ile çarpımı 
sonucunu veriyordu.

Bu yüzden ‘eyvah eyvah’ 
dedirtir dedim.

AKP seçmeni gerçekten 
miting yorgunu, en önemlisi 
de Sayın Cumhurbaşkanı 
hergün ekranlarda olduğu 
için doğal olarak ‘yüz eski-
mesi’ de oluşturdu.

Bu yüzden mitinglere itibar 
azaldı.

Saat 12’de Dereli’ de 
miting yapılması bana göre 
çok yanlıştı, orası AKP’nin oy 
deposuydu ve oraya merkez-
den sonra gidilmeliydi.

Havanın soğuk oluşu da 
özellikle AKP’nin güçlü oldu-
ğu kırsal seçmenin de erin-
mesine yol açan unsurdu.

Gel gelelim fatura yangı-
nına;

Geçen ay 1.800 lira elekt-
rik faturası gelen bir esnafa 
5.300 lira gelmiş, soruyorum 
size;

Bu adama silah dayasan 
meydana gider mi?

Kaldı ki mitinge merkez-
den katılım ‘yok’ denilecek 
kadar azdı çünkü:

Merkez seçmeni doğalgaz 
tüketicisi.

Kira bedeli kadar doğal-
gaz ve elektrik faturasıyla 
karşılaşan merkez mukimleri 
yanık.

Kırsal seçmenin cüzdanı-
na da ateş düştü;

Şekerin çuvalı 450, unun 
çuvalı 350, tüp 260, gübre de 
350 lira olunca miting alanını 
bariyerle daraltmak da kaçı-
nılmaz oldu.

Neredeen nereye?
Bu konuda il başkanı 

Kenan Tatlı’nın da yapacak 
bir şeyi yok. çünkü:

Doğalgaz, elektrik, gübre, 
mazot, un, şeker, yağ zam-
larından hiç birini ne Kenan 
Tatlı yaptı, ne de milletvekil-
leri.

Sayın Cumhurbaşkanı 
keyifsizdi, belki Dereli’yi gö-
rüp de Giresun’u ‘muhteşem 
olur’ diye tasavvur etti ancak 
her halinden belliydi ki keyfi 
kaçtı.

Alanda coşkunun olmama-
sı da keyif kaçıran etken oldu.

‘Uşağum’ derdi, Giresunlu 
ile aidiyet kurardı, kurdu mu?

40 yıl sonra süperlige 
çıkmış ve GS ile BJK’yı da-
ğıtmış Giresunspor’dan hiç 
bahsetti mi?

Promter konuşmasının 
dışına çıkmadı.

Şayet bu miting açılış 
programı değil de seçim 
mitingi olsaydı ve önümüzde-
ki hafta seçim olsaydı eyvah 
eyvah değil eyvah eyvah 
çarpı eyvah eyvah olurdu.

Hal böyleyken seçim olur-
sa ne olur sorusuna cevap 
vererek bitireyim;

MHP oyları AKP için can 
simidi olur...

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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DENGELİ YAŞAMAK
Neyin “helal” neyin “ha-

ram” olduğunu üç aşağı beş 
yukarı herkes bilir. İçkinin 
haram olduğunu ilk defa 
şimdi duydum, piyangonun 
haram olduğunu ilk defa 
bu Cuma duydum, zinanın 
-zamparalığın haram olduğu-
nu yeni duydum, ya da faizin, 
stokçuluğun haram olduğunu 
bugüne kadar bilmiyordum 
diyen var mı? Namazın beş 
vakit farz olduğunu yeni 
duyan var mı? Yok. Demek 
ki sorun bilgi sorunu değil. 
Sorun o bilgiyi hayata geçi-
rememe sorunu. Yapılan bir 
araştırmaya göre Müslüman 
ülkemizde beş vakit namaz 
kılanların oranı yüzde 30. 
Hâlbuki namazsız cennete 
gitmenin bir formülü yok. En 
azından biz bulamadık. Mah-
şerde “ilk hesabın” namaz-
dan olacağını da Efendimiz(-
sav)den öğreniyoruz. 

Şimdi hayal et. İsrafil (as) 
sûra ikinci defa üfürmüş ve 
sen de kabrinden kalkmış 
hesap meydanına varmışsın. 
Hesap sırası sana gelmiş. 

Rabbin soruyor. Namaz?! 
Namaz mı? O da ne? Sen 
daha namaza başlayacakken 
Azrail  gelip seni götürmüş 
dünyadan. Namaz sorusun-
da çakılıp kaldın. Çalışma-
dığın yerden çıktı işte. Ne 
yapacaksın şimdi?  Namazın 
yerine neyi versen kabul 
olur? Dünyadaki neyi versen 
namaz yerine sayılır? Sayılır-
sa kaç namaza, kaç vakit 
namaza kaç rekat namaza 
denk gelecek? 

Ama şurasını bilelim ki 
hiçbir ibadet hiçbir ibadetin 
yerine sayılmayacak. Yapılan 
tüm hayır hasenât, iyilikler 
zaten amel defterinin, hayat 
albümünün ilerleyen sayfa-
larında kayıtlıdır. Ama daha 
defterin başındasın. İlk ders 
namaz. 

 Yapılan hiçbir iyilik yok 
olmaz. (Tevbe9/120, Hud 
11/123, Kehf 18/30) Defterin-
de kayıtlıdır. Mahşerde onu 
hazır bulacaksın. Ne eksik 
ne fazla. Rabbin kimseye 
zulmetmez (Âl-i İmran 3/200, 
Kehf 18/49).

Mahşerdeki tüm sıkın-
tıların kaynağı ne biliyor 
musunuz? Dünyada “denge-
siz yaşamak”. Dünya ahiret 

dengesini tutturamamak. 
Ahiret yokmuş gibi yaşamak. 
Dünya hayatının hesabının 
ilahi mahkemede tek tek, 
kalem kalem sorulacağını 
unutmak. 

Dünya ahiretin kazanma 
yeri. Bu manada dünya tarla. 
Ekme yeri. Hasadı ahirette 
olacak. Dünya yüzünden 
ahireti mahvetmemek lazım. 
Geçici hayat yüzünden kalıcı 
hayatı batırmamak lazım. 
Dünya geçici ahiret kalıcıdır. 
Kalıcı olana yatırım yapmak 
(A’lâ 87/16-17) en akıllıca 
davranıştır. Allah Rasûlü(sav, 
“Akıllı kişi nefsini hesaba 
çeken ve öldükten sonrası 
için çalışandır” buyurur.

  Denge noktasında Kasas 
28/77. ayet bize rehberdir. 
“Allah’ın sana verdiğinden 
ahiret yurdunu kazanmaya 
bak ve dünyadan da nasibini 
unutma!...” İşte bize fırsat. 
Bize verilen nimetler malla 
bizim cennet biletimiz de 
olabilir. Akıllı olmak lazım. 

Yabancı ülkelere giderken 
paramızı o ülkenin geçerli 
parasına çevirip gideriz. 
Misal Hac-Umre için Suudi 
Arabistan’a giderken Türk 
lirasını Suudi Riyaline çevirip 
gideriz. Ahirete göçerken de 
aslında ülke değiştiriyoruz. 
Dünya ülkesinden ahiret 
ülkesine geçiyoruz. Orada 
geçerli olanları yanımızda 
götürmezsek orada iflastayız 
demektir. Malımız mezar 
başından geri dönmemeli. 
Mezardan da ileri geçmeli. 
Bu da İNFAK ile olur. Zaten 
infak N-F-Q kökünden gelir 
ki manası TÜNEL demektir. 
İnfak eden kişi malını dünya-
dan ahirete tünel ile transfer 
etmiş ya da EFT yapmış 
demektir. Hem de çok kârlı 
bir EFT. Öyle ki 1 liralık EFT 
tünelin öbür ucu olan ahirette 
hesabına en az 700 lira 
olarak geçecek.(Bkz. Bakara 
2/261)

Allahtan isterken de DEN-
GEYİ gözetmek lazım. Şunu 
demek istiyorum.  Dünya ve 
ahiret iyiliğini birlikte istemek 
lazım. Bunu bize Kur’an öğ-
retiyor. Eğer sadece dünyayı 
talep dersek bize onu da ve-
rir ama ahirette de bize zırnık 
verilmez. (Bakara 2/200-201, 
İsra 17/18-19)

Ayhan Yüksel
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BiNALi YILDIRIM
‘KUSDiLi’ KONUSTU

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kuşköy’ü ziyaret etti:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuş-
köy köyünü ziyaret ederek, “ıslık dili icracısı” Mustafa Civelek ile bir araya geldi.

Mustafa Civelek’in, 
bunlardan biri olan Ya-
şayan İnsan Hazineleri 

ödülünü Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’dan aldığını belirten Yıldırım, 
“Köyünüzü tüm Türkiye’ye tanıttı. 
Mustafa amca, Cumhurbaş-
kanımızı Çanakçı ve Kuşköy’e 
davet etti. Ben de salondaydım, 
Cumhurbaşkanımız döndü, 
Mustafa Bey’e, ‘Ya ben gideceğim 

ya da Binali Bey gelecek.’ dedi. 
Cumhurbaşkanımıza vekaleten, 
kendim de asaleten bugün burada 
sizlerle beraberim. İyi ki gelmişim. 
Cumhurbaşkanımızın çok çok 
selamı var. O şimdi Trabzon’da.” 
diye konuştu.

Yıldırım, “Buralar zor yerler. 
Sizler buralara sahip çıkıyorsu-
nuz.” ifadesini kullanarak, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Kış, tabiat şartlarına rağmen 
toprağınıza, vatanınıza sahip 
çıkıyorsunuz. Hepiniz en güzel 
vatandaşlık vazifesi yapıyorsu-
nuz. Allah sizden razı olsun. Sizin 
sayenizde ay yıldızlı bayrağımız 
her yerde dalgalanıyor. Önümüz-
de çok ama çok önemli günlerimiz 
var. Önümüzde büyük hedefleri-
miz var. Gençlerimiz, kadınlarımız 
ve büyüklerimiz için daha güzel 

günleri hep beraber yaşayacağız.”
AK Parti Genel Başkanvekili 

Binali Yıldırım, Çanakçı ilçe mer-
kezinde esnaf ve vatandaşlarla 
bir araya geldi, bir özel bakım 
merkezinin de açılışına katıldı.

Yıldırım’a ziyaretinde, Vali 
Enver Ünlü ile AK Parti Giresun 
Milletvekilleri Cemal Öztürk ve 
Kadir Aydın eşlik etti. 

GİRESUN (AA)

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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29 Ocak Giresun 
mitinginden notlar!..

- Aylardır tartışılan Ulusla-
rarası Giresun Limanı hakkın-
da tek kelime edilmedi…

- Temeli atalırken 3 yılda 
bitirileceği taahhüt edilen, 4-5 
yıl geçikme ile ancak bir tüpü 
açılabilen 

Eğribel Tünelinin ikinci tü-
pünün ne zaman açılacağına 
dair net bir tarih verilemedi!..

- Parti toplantısını daracık 
salona mahkum eden sorum-
lulardan (İl Başkanı ve Bakan) 
canlı yayında hesap sorulur-
ken, EĞRİBEL TÜNELİNİN 
4-5 yıllık gecikmesine sebep 
olanlardan hesap sorulmadı, 
sorulamadı!..

- Gaziantep’te eski stadlara 
Ulucami yapılacak müjdesi 
verilirken, CAMİSİZ GİRE-
SUN MİLLET BAHÇESİ’nde 
neden cami yer almadığı 
sorulmadı!..

- Şehir merkezinde kördü-
ğüm olmuş trafik meselesinin 
kısa vadede çözümünden, 
uzun vadede YEŞİL YOL 
meselesinden bahsedilmedi…

- Daha evvel; “Eğer bu 
kardeşiniz Tayyip Erdoğan’ın 
ülkesinin ve milletinin hayrına 
olmayan en küçük bir tavrını, 
davranışını, icraatını, sözünü 
duyarsanız, bugüne kadar 
yaptığı her şeyi bir kenara 
bırakın ve gereğini yapın…

Benim atadığım bütün 
bürokrat ve mülkî amirlerimi, 

seçilmelerine vesile oldu-
ğum bütün milletvekillerimi, 
belediye başkanlarımı, teş-
kilat başkanlarımı, il Genel 
Meclisi ve Belediye Meclisi 
üyelerimin ülkemizin ve 
milletimizin, bölgelerinin ve 
halkının, kendilerine ema-
net edilen bütün kurum ve 
kuruluların hayrına olmayan 
en ufak bir davranışını, 
sözünü, icraatını duyarsanız 
onları rahat eleştirebilirsiniz/
eleştirmelisiniz” diye helâl-
lik isteyen Sn. Başkan, bu 
hususta kendisine sunulmak 
üzere hazırlanmış raporları 
almaya ve o raporları hazır-
layanları dinlemeye tenezzül 
buyurmamışlardır!..

*
Daha ne yazalım ki…
Miting öncesi onca yazılan-

lar Sn. Başkana ulaşmamış, 
ya da ulaştığı halde cevap 
verme nezâketi dahi göste-
rilmemiş, ya da perdelenmiş 
ise;

⁉ Bundan böyle daha baş-
ka şey yazmak ve söylemek 
zâid olmaz mı?…

*
“Dünyayı muhkem tutarlar
Dini yabana atarlar
Cennet’i yoğa satarlar
Nic’olur bizim hâlimiz”
(Aziz Mahmud Hüdayi)
*
Vesselam…

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)
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Ahmed Çıtlakoğlu
03 Kasım 2020 Salı / 17 Rebiulevvel 1442

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

 Bizim 6 yıldır İl Genel Meclisinde 
CHP Grubu olarak yaptığımız tespit  
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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  
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Sonuç olarak, muhalefet olarak 
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kimseden sorulmuş değil. Sadece 
mevcut AKP milletvekillerinin 
istemediklerinin  yeri değişiyor. 
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konular Encümende karara  
bağlandı. CHP Grubu olarak biz bu 
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‘Bu Yaz Gıda Sorunu Yaşanabilir’
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili Necati Tığlı, tarımsal 

desteklerin azlığı nedeniyle çaresiz kalan üreticinin sorunlarını meclis gündemine taşıdı.
 AKP İktidarı Tarım 

Kanununu Yok Sayıyor 
Girdi maliyetlerinin yüksek-

liği, tarımsal desteklerin az 
oluşu ve kendi içinde dağılımı, 
ülkemizin verimli toprakları-
nı işlenemez hale getirdiğini 
hatırlatan Tığlı, “bir zamanlar 
kendi tarımsal ürünlerini üre-
ten ülkemiz ne yazık ki bugün 
ihtiyaçlarını dünyanın diğer 
ülkelerinden karşılayacak 
duruma düşmüştür. 5488 sayılı 
Tarım Kanununda “bütçeden 
tarıma ayrılacak kaynak, gay-
risafi milli hasılanın % 1’inden 
az olamaz dediği” halde bu 
kanun yok sayılarak son yıllar-
da bırakın % 1’i neden binde 
üçlük oranlarda uygulanıyor? 
dedi.

TBMM Başkanlık Divanı 
Üyesi Giresun Milletvekili Ne-
cati Tığlı’nın Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli’ye 
yönelttiği sorular şöyle:

• 2000’li yıllarda Tarımsal 
KİT’lerin tasfiye edilmesi ve 
Tarım Satış Kooperatifleri 
Birlikleri’nin küçültülmesi ve 
işlevsizleştirilmesi için çıkar-
tılan kanunları ve yürütülen 
politikaları yeniden çiftçiyi ve 

üreticiyi kucaklayacak şekilde 
düzenlemek için neden bir 
çalışma yapmıyorsunuz? 

· İktidar tarafından 2006 
yılında yenilenen Tarım Kanu-
nu’na göre “bütçeden tarıma 
ayrılacak kaynak, gayrisafi 
milli hasılanın yüzde birinden 
az olamaz dediği” halde neden 
bu kanun yok sayılarak son 
yıllarda binde üçlük oranlar-
da uygulanıyor? GSMH’nın 
yaklaşık yüzde 6’sını tarımsal 
ürünlerin katma değeri karşı-
ladığına göre tarımsal destek-
lerin GSYH’nın yüzde 2’sine 
yükseltilmesi için neden bir 
çalışma yapmıyorsunuz?

• Tarımsal desteklerin 
kanunlarda belirtilen sınırla-
rın altında olmasıyla birlikte 
yüksek faiz oranlarıyla kredi 
almak için bankalara ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine aşırı 
ölçüde borçlanan çiftçinin, üre-
ticinin borç batağından kurtul-
ması için diğer bakanlıklar ile 
ortaklaşa yapılan herhangi bir 
çalışmanız var mıdır? 

• Aşırı borçlandırılan çiftçinin 
temerrüde düşmesi, borcunu 
borçla kapatma derdine gir-
mesi, ipotekli krediler nede-
niyle üretim araçlarını elinden 

çıkarmaya zorlanmasının 
önüne geçilmesi için 2022 yılı 
desteklerinde bir iyileştirme 
yapmak gibi bir çalışmanız 
olacak mıdır? 

• Tarımsal girdilerde dışa 
bağımlılığın artmasını neye 
bağlıyorsunuz? Girdilerde 
dışa bağımlılığın artmaması 
için yaptığımız herhangi bir 
çalışma var mıdır? Varsa bu 
çalışmaların çözüm odaklı 
planlaması nasıldır?

• Stratejik ürünlerden sade-
ce birisi olan buğdayın, 2015 
yılından günümüze kadar 
geçen sürede ülke genelinde 
toplam üretimin azalmasını 
neye bağlıyorsunuz? 2021 
yılında yaşanan tarihi düşüşün 
tek gerekçesi Pandemi süreci 
midir? Yoksa çiftçiye verilen 
desteklerin azlığı mıdır?

• Artan nüfus ve milyonlarca 
sığınmacının durumu ortaday-
ken tahıl üretiminin yerinde 
sayması, baklagillerde ve di-
ğer stratejik ürünlerde ithalata 
bağımlı kalınması ve giderek 
gıda egemenliğimizin ciddi 
biçimde sarsılması karşısında 
üretim odaklı tarımsal politika-
nız nedir?

• Gençlerin tarım sektö-

ründe üretim yapması, küçük 
çiftçiliklerin yeniden hayata 
geçmesi ve köylerin boşal-
maması için Bakanlığın genç 
çiftçilere verdiği destekleme ve 
hibe programları ile miktarları 
ne kadardır?

• 2020’deki tarımsal destek-
ler 2021’de hiç arttırılmaması 
ve 22 milyar TL düzeyinde 
tutulması ve 2022 bütçesi-
ne de sadece 25 milyar TL 
konulabilmesi ile ülkemizde 
ki tarımsal politikaların üretici 
lehine iyileştirilmesine katkı 
sağlayabilir mi? Devletten 
aldığı desteğin yetersiz olması 
nedeniyle 2020 ve 2021 yılla-
rında borçlandırılan çiftçilerin 
toplam borcu ne kadardır? 

• Tarımda kendi kendine 
yetebilen bir ülke konumundan 
ithalata bağlı kalan bir ülke 
konumuna düşmemizin önüne 
geçebilmek için üretimi teşvik 
edici desteklerin uygulamaya 
konulması için yaptığınız çalış-
malar var mıdır? 

• Çiftçinin ürettiği üründen 
zarar etmeyeceğinden emin 
olduğu bir üretim modelinin ve 
destekleme çeşitlerinin icraata 
geçmesi için yapılacak bir poli-
tika anlayışınız yok mu?

CANAKCI’YA BAKIM MERKEZi

Açılışa katılan İlçe Kay-
makamı Yusuf Beran 

Vuran, ASKON Genel Başkanı 
Orhan Aydın, milletvekilleri 
Kadir Aydın, Cemal Öztürk 
ve Vali Enver Ünlü yaptıkları 
konuşmalarda Çanakçı’ ya 
kazandırılan bakım merkezi-
nin yöre için önemine işaret 
ederek,  hayırlı olsun dileğinde 
bulundular ve Müteşebbis 
Yener Türk’ ü tebrik ettiler.

Son olarak kürsüye gelen 
AK Parti Genel Başkan Vekili 
son Başbakan Binali Yıldı-
rım yaptığı konuşmada,” Bu 
vesileyle Çanakçı ilçemizde  
bulunmaktan mutluluk duyu-
yorum.Bu gün burada Cum-
hurbaşkanımızı vekaleten, 
kendime de asaleten sizlerle 
beraberim.İyi ki gelmişim.Cum-
hurbaşkanımızın çok selamı 
var.Bu çok güzel ve donanımlı 
bakım merkezi ilimize ve yöre-
mize hayırlı olsun.Önümüzde 
çok ama çok önemli günlerimiz 
var.Büyük hedeflerimiz var.
Hep birlikte ülkemize ve mille-
timize hizmet etmeye devam 
edeceğiz” dedi.

Açılış kurdelasının kesil-
mesinin ardından Müteşebbis 
Yener Türk’ le bir süre sohbet 
eden Yıldırım, Giresun’ a ka-
zandırdığı bakım merkezleri ve 
sağladığı istihdam nedeniyle 
tebrik ederek başarılar diledi.

Bakım merkezinin kurucusu 
İş İnsanı Yener Türk de düzen-
ledikleri tören sonrası genel bir 
değerlendirmede bulunarak,” 

Bu mutlu günümüzde AK Parti 
Genel Başkan Vekilimiz ve son 
Başbakanımız Sayın Binali 
Yıldırım’ ı, Valimiz Sayın Enver 
Ünlü’ yü, milletvekillerimiz 
Sayın Cemal Öztürk ile Kadir 
Aydın’ ı, Anadolu Aslanları İş 
Adamları Derneği( ASKON) 
Genel Başkanımız Sayın Or-
han Yılmaz’ ı, AK Parti İl Baş-
kanımız Sayın Kenan Tatlı’ 
yı, Kadın Kolları Başkanımız 
Sayın Berrin Aydın’ ı, siyasi 
parti ve STK temsilcilerimiz 
ile  hemşerilerimizi ağırlamak-
tan büyük mutluluk ve onur  
duyduk.Kendilerine sonsuz 
teşekkür ediyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

Zemin ile birlikte 4 katlı 
olan bakım merkezi binasının 
planlama ve düzenlemesinin 
bedensel engelli vatandaş-
lara hizmet verecek şekilde 
yapıldığını belirten Türk,” 
Giresun Merkez, Ordu, De-
reli ve Şebinkarahisar’ dan 
sonra Çanakçı’ da da bakım 
merkezi açmaktan mutluluk 
duyuyorum.Açılışını yaptı-
ğımız  bakım merkezimiz 

de 75 vatandaşımıza hizmet 
verebileceğiz.Tam kapasiteye 
ulaştığımızda 50- 55 dolayında 
insanımıza istihdam sağla-
yarak ekmek kapısı açmış 

olacağız.Binamızda bireysel 
görüşme ve sağlık odaları, 
yemekhane, çok amaçlı salon, 
sosyal etkinlikler için ferah bir 
alan bulunmaktadır.” dedi.

Çanakçı Ahmet- Saliha 
Yılmaz Engelli Bakım 
Merkezi yapılan açılış 
töreni ile hizmete girdi.

Keşap Belediye Başkanı 
Mehmet Emür, üç aylar 

dolayısıyla mesaj yayınladı

Emür “Recep, Şaban 
ve Ramazan ayla-

rını içerisinde bulunduran, 
Regaip Kandili ile başlayarak 
Kadir gecesi ile sona eren üç 
ayları idrak etmenin sevincini 
yaşıyoruz. Bu sevinç Allah’ın 
emrine saygı ve yarattıkları-
na şefkat göstermek inancıy-
la, gönüllerde paylaşmanın 
diri tutulmasına vesile olmak-
tadır. Üç ayları iyilik ve huzur 

ile geçirmeli, dua kapılarının 
açık olduğu bu günleri iyi 
değerlendirmeliyiz. 

Tüm hemşerilerimizin ve 
İslam Âleminin gönüllerin 
Mevlaya yöneldiği mübarek 
üç aylarını en kalbi duygu-
larımla tebrik eder, hayırlar 
getirmesini dilerim. Cenab-ı 
Hak, recep ve şaban ayını 
mübarek kılsın ve bizi rama-
zana kavuştursun.’’dedi



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

31 Şubat 
2022 Salı www.giresungundem.com

2021 Üretim Yılı Fındık 
Alan Bazlı Gelir Desteği 

Askı İcmalleri Askıya Çıktı
2021 Üretim Yılı 

Fındık Alan Bazlı 
Gelir Desteği ödemelerine 
ilişkin olarak hazırlanan 
üretici hak ediş icmalleri  
başvuru yapılan İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlükleri ve 
mahalle Muhtarlıkları ile İl 
Tarım ve Orman Müdür-
lüğümüzün web sayfası 
(giresun.tarimorman.gov.tr) 
‘duyurular bölümünde askı-
ya çıkarıldı.. İcmaller 5 gün 
süreyle askıda kalacak

Üreticilerimizin kendi-
lerine ait bilgileri kontrol 

etmeleri, arazi miktarı ve 
destekleme tutarları ile ilgili 
bir eksiklik veya yanlışlık 
tespit etmeleri halinde baş-
vuru yaptıkları İlçe Müdür-
lüğü nezdinde, askı süresi 
içerisinde, itiraz ve düzelt-
me talebinde bulunmaları 
gerekiyor…

Askı süresinin bitiminden 
sonra yapılacak itiraz ve 
düzeltme taleplerinin ilgili 
mevzuat uyarınca geçerli 
olmayacağı ve değerlendir-
meye alınmayacağı ifade 
edildi

Şenlikoğlu Çalışmaları 
Yerinde İnceledi

Giresun’un dört bir ya-
nında içme suyu pro-

jeleri gerçekleştiren Giresun 
Belediyesi, su sorunu yaşayan 
bir bölgenin daha su problemi-
ni çözmek için harekete geçti.

Su ve Kanalizasyon İşleri 
Müdürlüğü tarafından yürütü-
len çalışmayla birlikte Tey-
yaredüzü Mahallesi’nin üst 
bölgesinde projelendirilen ve 
Mollaoğlu ile Alınca Sokağı 
kapsayan güzergâhta 5500 
metreyi bulan yeni içme suyu 
terfi ve şebeke hattı çalışması 
yapılıyor. Bu projenin tamam-
lanmasıyla birlikte bölgede 
yaşanan sorunun çözüleceği 
ve ekipler tarafından çalışma-
ların hızlı bir şekilde devam 
ettiği bildirildi. Ayrıca, aynı 
bölgede ekipler tarafından 
altyapıyı güçlendirme adına 
kanalizasyon hattı çalışması 

da yapılıyor.
Bölgede yapılan çalışma-

ları yerinde inceleyen Giresun 
Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu, ekiplere kolay-
lıklar dileyerek çalışmaların 
gidişatı hakkında yetkililerden 
bilgi aldı.

Çalışmaların hızlandırılma-
sını isteyen Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, küresel 
ısınmanın doğal sonucu olan 
kuraklık ve iklim değişikliği-
nin yaşandığı bugünlerde en 
önemli yaşam kaynağı olan 
suyun öneminin her geçen 
gün daha iyi anlaşıldığını 
vurgulayarak: “Bizlerde şehri-
mizde yetersiz ya da hiç içme 
suyu olamayan mahalleri belir-
leyip, projelerimizi gerçekleş-
tiriyoruz. Su sorununu tarihe 
gömmek için var gücümüzle 
çalışıyoruz” dedi.

GİRESUN MİTİNGİ NASILDI?
Tüm partilerin yapmış 

olduğu mitinglere komşu 
illerden de katılım olur. Bu 
yüzden Samsun’dan, 20 
araç, Ordu’dan 30 araç geldi, 
1.200 polis vardı, müdürler, 
kurum çalışanları zorunlu 
tutuldu gibi polemikler bana 
göre üzerinde durulacak 
konu değil.

Canlı yayından verilen 
miting görüntüleri bir yana, 
çıplak gözle gördüklerimi 
yansıtmaya çalışayım.

Bu miting şayet seçim 
mitingi olsaydı AKP adına 
‘eyvah eyvah’ denilecek bir 
mitingdi çünkü: 

Giresun 2014 yılında 40 
bin kişinin katıldığı mitingi de 
gördü.

AKP mitingleri ile seçmeni 
arasında yani sandığa yan-
sıması yaklaşık 4 ile çarpımı 
sonucunu veriyordu.

Bu yüzden ‘eyvah eyvah’ 
dedirtir dedim.

AKP seçmeni gerçekten 
miting yorgunu, en önemlisi 
de Sayın Cumhurbaşkanı 
hergün ekranlarda olduğu 
için doğal olarak ‘yüz eski-
mesi’ de oluşturdu.

Bu yüzden mitinglere itibar 
azaldı.

Saat 12’de Dereli’ de 
miting yapılması bana göre 
çok yanlıştı, orası AKP’nin oy 
deposuydu ve oraya merkez-
den sonra gidilmeliydi.

Havanın soğuk oluşu da 
özellikle AKP’nin güçlü oldu-
ğu kırsal seçmenin de erin-
mesine yol açan unsurdu.

Gel gelelim fatura yangı-
nına;

Geçen ay 1.800 lira elekt-
rik faturası gelen bir esnafa 
5.300 lira gelmiş, soruyorum 
size;

Bu adama silah dayasan 
meydana gider mi?

Kaldı ki mitinge merkez-
den katılım ‘yok’ denilecek 
kadar azdı çünkü:

Merkez seçmeni doğalgaz 
tüketicisi.

Kira bedeli kadar doğal-
gaz ve elektrik faturasıyla 
karşılaşan merkez mukimleri 
yanık.

Kırsal seçmenin cüzdanı-
na da ateş düştü;

Şekerin çuvalı 450, unun 
çuvalı 350, tüp 260, gübre de 
350 lira olunca miting alanını 
bariyerle daraltmak da kaçı-
nılmaz oldu.

Neredeen nereye?
Bu konuda il başkanı 

Kenan Tatlı’nın da yapacak 
bir şeyi yok. çünkü:

Doğalgaz, elektrik, gübre, 
mazot, un, şeker, yağ zam-
larından hiç birini ne Kenan 
Tatlı yaptı, ne de milletvekil-
leri.

Sayın Cumhurbaşkanı 
keyifsizdi, belki Dereli’yi gö-
rüp de Giresun’u ‘muhteşem 
olur’ diye tasavvur etti ancak 
her halinden belliydi ki keyfi 
kaçtı.

Alanda coşkunun olmama-
sı da keyif kaçıran etken oldu.

‘Uşağum’ derdi, Giresunlu 
ile aidiyet kurardı, kurdu mu?

40 yıl sonra süperlige 
çıkmış ve GS ile BJK’yı da-
ğıtmış Giresunspor’dan hiç 
bahsetti mi?

Promter konuşmasının 
dışına çıkmadı.

Şayet bu miting açılış 
programı değil de seçim 
mitingi olsaydı ve önümüzde-
ki hafta seçim olsaydı eyvah 
eyvah değil eyvah eyvah 
çarpı eyvah eyvah olurdu.

Hal böyleyken seçim olur-
sa ne olur sorusuna cevap 
vererek bitireyim;

MHP oyları AKP için can 
simidi olur...

Ayhan Yüksel
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DENGELİ YAŞAMAK
Neyin “helal” neyin “ha-

ram” olduğunu üç aşağı beş 
yukarı herkes bilir. İçkinin 
haram olduğunu ilk defa 
şimdi duydum, piyangonun 
haram olduğunu ilk defa 
bu Cuma duydum, zinanın 
-zamparalığın haram olduğu-
nu yeni duydum, ya da faizin, 
stokçuluğun haram olduğunu 
bugüne kadar bilmiyordum 
diyen var mı? Namazın beş 
vakit farz olduğunu yeni 
duyan var mı? Yok. Demek 
ki sorun bilgi sorunu değil. 
Sorun o bilgiyi hayata geçi-
rememe sorunu. Yapılan bir 
araştırmaya göre Müslüman 
ülkemizde beş vakit namaz 
kılanların oranı yüzde 30. 
Hâlbuki namazsız cennete 
gitmenin bir formülü yok. En 
azından biz bulamadık. Mah-
şerde “ilk hesabın” namaz-
dan olacağını da Efendimiz(-
sav)den öğreniyoruz. 

Şimdi hayal et. İsrafil (as) 
sûra ikinci defa üfürmüş ve 
sen de kabrinden kalkmış 
hesap meydanına varmışsın. 
Hesap sırası sana gelmiş. 

Rabbin soruyor. Namaz?! 
Namaz mı? O da ne? Sen 
daha namaza başlayacakken 
Azrail  gelip seni götürmüş 
dünyadan. Namaz sorusun-
da çakılıp kaldın. Çalışma-
dığın yerden çıktı işte. Ne 
yapacaksın şimdi?  Namazın 
yerine neyi versen kabul 
olur? Dünyadaki neyi versen 
namaz yerine sayılır? Sayılır-
sa kaç namaza, kaç vakit 
namaza kaç rekat namaza 
denk gelecek? 

Ama şurasını bilelim ki 
hiçbir ibadet hiçbir ibadetin 
yerine sayılmayacak. Yapılan 
tüm hayır hasenât, iyilikler 
zaten amel defterinin, hayat 
albümünün ilerleyen sayfa-
larında kayıtlıdır. Ama daha 
defterin başındasın. İlk ders 
namaz. 

 Yapılan hiçbir iyilik yok 
olmaz. (Tevbe9/120, Hud 
11/123, Kehf 18/30) Defterin-
de kayıtlıdır. Mahşerde onu 
hazır bulacaksın. Ne eksik 
ne fazla. Rabbin kimseye 
zulmetmez (Âl-i İmran 3/200, 
Kehf 18/49).

Mahşerdeki tüm sıkın-
tıların kaynağı ne biliyor 
musunuz? Dünyada “denge-
siz yaşamak”. Dünya ahiret 

dengesini tutturamamak. 
Ahiret yokmuş gibi yaşamak. 
Dünya hayatının hesabının 
ilahi mahkemede tek tek, 
kalem kalem sorulacağını 
unutmak. 

Dünya ahiretin kazanma 
yeri. Bu manada dünya tarla. 
Ekme yeri. Hasadı ahirette 
olacak. Dünya yüzünden 
ahireti mahvetmemek lazım. 
Geçici hayat yüzünden kalıcı 
hayatı batırmamak lazım. 
Dünya geçici ahiret kalıcıdır. 
Kalıcı olana yatırım yapmak 
(A’lâ 87/16-17) en akıllıca 
davranıştır. Allah Rasûlü(sav, 
“Akıllı kişi nefsini hesaba 
çeken ve öldükten sonrası 
için çalışandır” buyurur.

  Denge noktasında Kasas 
28/77. ayet bize rehberdir. 
“Allah’ın sana verdiğinden 
ahiret yurdunu kazanmaya 
bak ve dünyadan da nasibini 
unutma!...” İşte bize fırsat. 
Bize verilen nimetler malla 
bizim cennet biletimiz de 
olabilir. Akıllı olmak lazım. 

Yabancı ülkelere giderken 
paramızı o ülkenin geçerli 
parasına çevirip gideriz. 
Misal Hac-Umre için Suudi 
Arabistan’a giderken Türk 
lirasını Suudi Riyaline çevirip 
gideriz. Ahirete göçerken de 
aslında ülke değiştiriyoruz. 
Dünya ülkesinden ahiret 
ülkesine geçiyoruz. Orada 
geçerli olanları yanımızda 
götürmezsek orada iflastayız 
demektir. Malımız mezar 
başından geri dönmemeli. 
Mezardan da ileri geçmeli. 
Bu da İNFAK ile olur. Zaten 
infak N-F-Q kökünden gelir 
ki manası TÜNEL demektir. 
İnfak eden kişi malını dünya-
dan ahirete tünel ile transfer 
etmiş ya da EFT yapmış 
demektir. Hem de çok kârlı 
bir EFT. Öyle ki 1 liralık EFT 
tünelin öbür ucu olan ahirette 
hesabına en az 700 lira 
olarak geçecek.(Bkz. Bakara 
2/261)

Allahtan isterken de DEN-
GEYİ gözetmek lazım. Şunu 
demek istiyorum.  Dünya ve 
ahiret iyiliğini birlikte istemek 
lazım. Bunu bize Kur’an öğ-
retiyor. Eğer sadece dünyayı 
talep dersek bize onu da ve-
rir ama ahirette de bize zırnık 
verilmez. (Bakara 2/200-201, 
İsra 17/18-19)
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BiNALi YILDIRIM
‘KUSDiLi’ KONUSTU

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kuşköy’ü ziyaret etti:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuş-
köy köyünü ziyaret ederek, “ıslık dili icracısı” Mustafa Civelek ile bir araya geldi.

Mustafa Civelek’in, 
bunlardan biri olan Ya-
şayan İnsan Hazineleri 

ödülünü Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’dan aldığını belirten Yıldırım, 
“Köyünüzü tüm Türkiye’ye tanıttı. 
Mustafa amca, Cumhurbaş-
kanımızı Çanakçı ve Kuşköy’e 
davet etti. Ben de salondaydım, 
Cumhurbaşkanımız döndü, 
Mustafa Bey’e, ‘Ya ben gideceğim 

ya da Binali Bey gelecek.’ dedi. 
Cumhurbaşkanımıza vekaleten, 
kendim de asaleten bugün burada 
sizlerle beraberim. İyi ki gelmişim. 
Cumhurbaşkanımızın çok çok 
selamı var. O şimdi Trabzon’da.” 
diye konuştu.

Yıldırım, “Buralar zor yerler. 
Sizler buralara sahip çıkıyorsu-
nuz.” ifadesini kullanarak, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Kış, tabiat şartlarına rağmen 
toprağınıza, vatanınıza sahip 
çıkıyorsunuz. Hepiniz en güzel 
vatandaşlık vazifesi yapıyorsu-
nuz. Allah sizden razı olsun. Sizin 
sayenizde ay yıldızlı bayrağımız 
her yerde dalgalanıyor. Önümüz-
de çok ama çok önemli günlerimiz 
var. Önümüzde büyük hedefleri-
miz var. Gençlerimiz, kadınlarımız 
ve büyüklerimiz için daha güzel 

günleri hep beraber yaşayacağız.”
AK Parti Genel Başkanvekili 

Binali Yıldırım, Çanakçı ilçe mer-
kezinde esnaf ve vatandaşlarla 
bir araya geldi, bir özel bakım 
merkezinin de açılışına katıldı.

Yıldırım’a ziyaretinde, Vali 
Enver Ünlü ile AK Parti Giresun 
Milletvekilleri Cemal Öztürk ve 
Kadir Aydın eşlik etti. 

GİRESUN (AA)

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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29 Ocak Giresun 
mitinginden notlar!..

- Aylardır tartışılan Ulusla-
rarası Giresun Limanı hakkın-
da tek kelime edilmedi…

- Temeli atalırken 3 yılda 
bitirileceği taahhüt edilen, 4-5 
yıl geçikme ile ancak bir tüpü 
açılabilen 

Eğribel Tünelinin ikinci tü-
pünün ne zaman açılacağına 
dair net bir tarih verilemedi!..

- Parti toplantısını daracık 
salona mahkum eden sorum-
lulardan (İl Başkanı ve Bakan) 
canlı yayında hesap sorulur-
ken, EĞRİBEL TÜNELİNİN 
4-5 yıllık gecikmesine sebep 
olanlardan hesap sorulmadı, 
sorulamadı!..

- Gaziantep’te eski stadlara 
Ulucami yapılacak müjdesi 
verilirken, CAMİSİZ GİRE-
SUN MİLLET BAHÇESİ’nde 
neden cami yer almadığı 
sorulmadı!..

- Şehir merkezinde kördü-
ğüm olmuş trafik meselesinin 
kısa vadede çözümünden, 
uzun vadede YEŞİL YOL 
meselesinden bahsedilmedi…

- Daha evvel; “Eğer bu 
kardeşiniz Tayyip Erdoğan’ın 
ülkesinin ve milletinin hayrına 
olmayan en küçük bir tavrını, 
davranışını, icraatını, sözünü 
duyarsanız, bugüne kadar 
yaptığı her şeyi bir kenara 
bırakın ve gereğini yapın…

Benim atadığım bütün 
bürokrat ve mülkî amirlerimi, 

seçilmelerine vesile oldu-
ğum bütün milletvekillerimi, 
belediye başkanlarımı, teş-
kilat başkanlarımı, il Genel 
Meclisi ve Belediye Meclisi 
üyelerimin ülkemizin ve 
milletimizin, bölgelerinin ve 
halkının, kendilerine ema-
net edilen bütün kurum ve 
kuruluların hayrına olmayan 
en ufak bir davranışını, 
sözünü, icraatını duyarsanız 
onları rahat eleştirebilirsiniz/
eleştirmelisiniz” diye helâl-
lik isteyen Sn. Başkan, bu 
hususta kendisine sunulmak 
üzere hazırlanmış raporları 
almaya ve o raporları hazır-
layanları dinlemeye tenezzül 
buyurmamışlardır!..

*
Daha ne yazalım ki…
Miting öncesi onca yazılan-

lar Sn. Başkana ulaşmamış, 
ya da ulaştığı halde cevap 
verme nezâketi dahi göste-
rilmemiş, ya da perdelenmiş 
ise;

⁉ Bundan böyle daha baş-
ka şey yazmak ve söylemek 
zâid olmaz mı?…

*
“Dünyayı muhkem tutarlar
Dini yabana atarlar
Cennet’i yoğa satarlar
Nic’olur bizim hâlimiz”
(Aziz Mahmud Hüdayi)
*
Vesselam…

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
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‘Bu Yaz Gıda Sorunu Yaşanabilir’
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili Necati Tığlı, tarımsal 

desteklerin azlığı nedeniyle çaresiz kalan üreticinin sorunlarını meclis gündemine taşıdı.
 AKP İktidarı Tarım 

Kanununu Yok Sayıyor 
Girdi maliyetlerinin yüksek-

liği, tarımsal desteklerin az 
oluşu ve kendi içinde dağılımı, 
ülkemizin verimli toprakları-
nı işlenemez hale getirdiğini 
hatırlatan Tığlı, “bir zamanlar 
kendi tarımsal ürünlerini üre-
ten ülkemiz ne yazık ki bugün 
ihtiyaçlarını dünyanın diğer 
ülkelerinden karşılayacak 
duruma düşmüştür. 5488 sayılı 
Tarım Kanununda “bütçeden 
tarıma ayrılacak kaynak, gay-
risafi milli hasılanın % 1’inden 
az olamaz dediği” halde bu 
kanun yok sayılarak son yıllar-
da bırakın % 1’i neden binde 
üçlük oranlarda uygulanıyor? 
dedi.

TBMM Başkanlık Divanı 
Üyesi Giresun Milletvekili Ne-
cati Tığlı’nın Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli’ye 
yönelttiği sorular şöyle:

• 2000’li yıllarda Tarımsal 
KİT’lerin tasfiye edilmesi ve 
Tarım Satış Kooperatifleri 
Birlikleri’nin küçültülmesi ve 
işlevsizleştirilmesi için çıkar-
tılan kanunları ve yürütülen 
politikaları yeniden çiftçiyi ve 

üreticiyi kucaklayacak şekilde 
düzenlemek için neden bir 
çalışma yapmıyorsunuz? 

· İktidar tarafından 2006 
yılında yenilenen Tarım Kanu-
nu’na göre “bütçeden tarıma 
ayrılacak kaynak, gayrisafi 
milli hasılanın yüzde birinden 
az olamaz dediği” halde neden 
bu kanun yok sayılarak son 
yıllarda binde üçlük oranlar-
da uygulanıyor? GSMH’nın 
yaklaşık yüzde 6’sını tarımsal 
ürünlerin katma değeri karşı-
ladığına göre tarımsal destek-
lerin GSYH’nın yüzde 2’sine 
yükseltilmesi için neden bir 
çalışma yapmıyorsunuz?

• Tarımsal desteklerin 
kanunlarda belirtilen sınırla-
rın altında olmasıyla birlikte 
yüksek faiz oranlarıyla kredi 
almak için bankalara ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine aşırı 
ölçüde borçlanan çiftçinin, üre-
ticinin borç batağından kurtul-
ması için diğer bakanlıklar ile 
ortaklaşa yapılan herhangi bir 
çalışmanız var mıdır? 

• Aşırı borçlandırılan çiftçinin 
temerrüde düşmesi, borcunu 
borçla kapatma derdine gir-
mesi, ipotekli krediler nede-
niyle üretim araçlarını elinden 

çıkarmaya zorlanmasının 
önüne geçilmesi için 2022 yılı 
desteklerinde bir iyileştirme 
yapmak gibi bir çalışmanız 
olacak mıdır? 

• Tarımsal girdilerde dışa 
bağımlılığın artmasını neye 
bağlıyorsunuz? Girdilerde 
dışa bağımlılığın artmaması 
için yaptığımız herhangi bir 
çalışma var mıdır? Varsa bu 
çalışmaların çözüm odaklı 
planlaması nasıldır?

• Stratejik ürünlerden sade-
ce birisi olan buğdayın, 2015 
yılından günümüze kadar 
geçen sürede ülke genelinde 
toplam üretimin azalmasını 
neye bağlıyorsunuz? 2021 
yılında yaşanan tarihi düşüşün 
tek gerekçesi Pandemi süreci 
midir? Yoksa çiftçiye verilen 
desteklerin azlığı mıdır?

• Artan nüfus ve milyonlarca 
sığınmacının durumu ortaday-
ken tahıl üretiminin yerinde 
sayması, baklagillerde ve di-
ğer stratejik ürünlerde ithalata 
bağımlı kalınması ve giderek 
gıda egemenliğimizin ciddi 
biçimde sarsılması karşısında 
üretim odaklı tarımsal politika-
nız nedir?

• Gençlerin tarım sektö-

ründe üretim yapması, küçük 
çiftçiliklerin yeniden hayata 
geçmesi ve köylerin boşal-
maması için Bakanlığın genç 
çiftçilere verdiği destekleme ve 
hibe programları ile miktarları 
ne kadardır?

• 2020’deki tarımsal destek-
ler 2021’de hiç arttırılmaması 
ve 22 milyar TL düzeyinde 
tutulması ve 2022 bütçesi-
ne de sadece 25 milyar TL 
konulabilmesi ile ülkemizde 
ki tarımsal politikaların üretici 
lehine iyileştirilmesine katkı 
sağlayabilir mi? Devletten 
aldığı desteğin yetersiz olması 
nedeniyle 2020 ve 2021 yılla-
rında borçlandırılan çiftçilerin 
toplam borcu ne kadardır? 

• Tarımda kendi kendine 
yetebilen bir ülke konumundan 
ithalata bağlı kalan bir ülke 
konumuna düşmemizin önüne 
geçebilmek için üretimi teşvik 
edici desteklerin uygulamaya 
konulması için yaptığınız çalış-
malar var mıdır? 

• Çiftçinin ürettiği üründen 
zarar etmeyeceğinden emin 
olduğu bir üretim modelinin ve 
destekleme çeşitlerinin icraata 
geçmesi için yapılacak bir poli-
tika anlayışınız yok mu?

CANAKCI’YA BAKIM MERKEZi

Açılışa katılan İlçe Kay-
makamı Yusuf Beran 

Vuran, ASKON Genel Başkanı 
Orhan Aydın, milletvekilleri 
Kadir Aydın, Cemal Öztürk 
ve Vali Enver Ünlü yaptıkları 
konuşmalarda Çanakçı’ ya 
kazandırılan bakım merkezi-
nin yöre için önemine işaret 
ederek,  hayırlı olsun dileğinde 
bulundular ve Müteşebbis 
Yener Türk’ ü tebrik ettiler.

Son olarak kürsüye gelen 
AK Parti Genel Başkan Vekili 
son Başbakan Binali Yıldı-
rım yaptığı konuşmada,” Bu 
vesileyle Çanakçı ilçemizde  
bulunmaktan mutluluk duyu-
yorum.Bu gün burada Cum-
hurbaşkanımızı vekaleten, 
kendime de asaleten sizlerle 
beraberim.İyi ki gelmişim.Cum-
hurbaşkanımızın çok selamı 
var.Bu çok güzel ve donanımlı 
bakım merkezi ilimize ve yöre-
mize hayırlı olsun.Önümüzde 
çok ama çok önemli günlerimiz 
var.Büyük hedeflerimiz var.
Hep birlikte ülkemize ve mille-
timize hizmet etmeye devam 
edeceğiz” dedi.

Açılış kurdelasının kesil-
mesinin ardından Müteşebbis 
Yener Türk’ le bir süre sohbet 
eden Yıldırım, Giresun’ a ka-
zandırdığı bakım merkezleri ve 
sağladığı istihdam nedeniyle 
tebrik ederek başarılar diledi.

Bakım merkezinin kurucusu 
İş İnsanı Yener Türk de düzen-
ledikleri tören sonrası genel bir 
değerlendirmede bulunarak,” 

Bu mutlu günümüzde AK Parti 
Genel Başkan Vekilimiz ve son 
Başbakanımız Sayın Binali 
Yıldırım’ ı, Valimiz Sayın Enver 
Ünlü’ yü, milletvekillerimiz 
Sayın Cemal Öztürk ile Kadir 
Aydın’ ı, Anadolu Aslanları İş 
Adamları Derneği( ASKON) 
Genel Başkanımız Sayın Or-
han Yılmaz’ ı, AK Parti İl Baş-
kanımız Sayın Kenan Tatlı’ 
yı, Kadın Kolları Başkanımız 
Sayın Berrin Aydın’ ı, siyasi 
parti ve STK temsilcilerimiz 
ile  hemşerilerimizi ağırlamak-
tan büyük mutluluk ve onur  
duyduk.Kendilerine sonsuz 
teşekkür ediyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

Zemin ile birlikte 4 katlı 
olan bakım merkezi binasının 
planlama ve düzenlemesinin 
bedensel engelli vatandaş-
lara hizmet verecek şekilde 
yapıldığını belirten Türk,” 
Giresun Merkez, Ordu, De-
reli ve Şebinkarahisar’ dan 
sonra Çanakçı’ da da bakım 
merkezi açmaktan mutluluk 
duyuyorum.Açılışını yaptı-
ğımız  bakım merkezimiz 

de 75 vatandaşımıza hizmet 
verebileceğiz.Tam kapasiteye 
ulaştığımızda 50- 55 dolayında 
insanımıza istihdam sağla-
yarak ekmek kapısı açmış 

olacağız.Binamızda bireysel 
görüşme ve sağlık odaları, 
yemekhane, çok amaçlı salon, 
sosyal etkinlikler için ferah bir 
alan bulunmaktadır.” dedi.

Çanakçı Ahmet- Saliha 
Yılmaz Engelli Bakım 
Merkezi yapılan açılış 
töreni ile hizmete girdi.

Keşap Belediye Başkanı 
Mehmet Emür, üç aylar 

dolayısıyla mesaj yayınladı

Emür “Recep, Şaban 
ve Ramazan ayla-

rını içerisinde bulunduran, 
Regaip Kandili ile başlayarak 
Kadir gecesi ile sona eren üç 
ayları idrak etmenin sevincini 
yaşıyoruz. Bu sevinç Allah’ın 
emrine saygı ve yarattıkları-
na şefkat göstermek inancıy-
la, gönüllerde paylaşmanın 
diri tutulmasına vesile olmak-
tadır. Üç ayları iyilik ve huzur 

ile geçirmeli, dua kapılarının 
açık olduğu bu günleri iyi 
değerlendirmeliyiz. 

Tüm hemşerilerimizin ve 
İslam Âleminin gönüllerin 
Mevlaya yöneldiği mübarek 
üç aylarını en kalbi duygu-
larımla tebrik eder, hayırlar 
getirmesini dilerim. Cenab-ı 
Hak, recep ve şaban ayını 
mübarek kılsın ve bizi rama-
zana kavuştursun.’’dedi



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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Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu
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Vay be! 
Her şey kirletilip tüketildi... 
Şimdi sıra çocuklara mı 

geldi? 
Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Bugün siz değerli dostlarla 

dün Trabzon’da yaşanan ve 
sıcaklığı daha geçmemiş bir 
konu üzerine sohbet etmek 
istiyorum... 

Ancak sohbetimize geçme-
den önce; 

Kendi dünya görüşüm ve 
‘siyasi çizgim’ hakkında küçük 
bir not düşmek istiyorum... 

Şöyle ki; 
Geçmişte olduğu gibi günü-

müzde de ‘klasik düzen savunu-
culuğu’ yapan ‘Siyasi Partilerle’ 
düşünce olarak hiç yan-yana 
durmadım... 

Bilenler bilir; 
Hep muhalefet kaldım... 
Onun için az sonra yapacağı-

mız sohbeti; 
Birbiriyle itişip-kakışan ‘siyasi 

partilerin’ herhangi birinin key-
fini yapmak için sohbet etmek 
istemiyorum... 

Ben her şeyden önce; 
Birlikte yaşadığı toplumun 

sorunlarını kendi sorunları 
sayan... 

Ve yaşanan bu sorunların 
‘sorumluluğunu omuzlarında 
taşıyan; 

Eski bir öğretmen... 
Sıradan bir öğrenci velisi... 
Sade bir yurttaş... 
Bir ‘baba’ ve iki ‘torunlu’ bir 

‘dede’ olarak konuşmak istiyo-
rum.. 

Dün, Trabzon’da yapılan 
‘Toplu Açılış Törenlerinde’ siz-
lerde TV haberlerinde mutlaka 
görmüş ve dinlemiştirsiniz ya... 

Sayın cumhurbaşkanımız 
otobüsün üzerinde konuşurken, 
bir çocuk otobüsün üstüne 

getiriliyor... 
Önce çocuk -dinleyici kit-

lesine- mikrofonsuz bir şeyler 
konuşuyor... 

Sesinin kitleye ulaşmadığını 
anlayınca da; 

“Şu mikrofonu bana verin” 
diyor... 

Sayın cumhurbaşkanımız 
mikrofonu eline alıp, çocuğunu 
ağzına tutuyor... 

Ve ‘10 yaşlarında’ olduğu 
görülen çocuk (provası önceden 
yapılmış) olan ve tıpkı günü-
müz siyasetçileri gibi başlıyor 
atıp-tutmaya!... 

Ve boyuna-posuna bakma-
dan büyüklerini taklit edercesi-
ne; 

“Arkadaşlar!” diyor... 
İster gülün, isterseniz düşü-

nün; 
‘Arkadaşlar’ diye hitap ettiği 

kitle ‘sınıf arkadaşları’ değil, 
meydanları dolduran ‘babası’ ve 
‘dedesi’ yaşındaki insanlar... 

Kitleyi coşturacak (!) konuş-
masına devam ediyor küçük 
politikacı; 

“Bay Kemal!... 
Cumhurbaşkanı amcamın 

karşısındaki o adam hain... 
(Eliyle arkasında duran Cum-

hurbaşkanını göstererek;) 
Buradaki adam en iyi adam... 
Ona oyunuzu verin arkadaş-

lar!” diyor... 
Ve başta sayın cumhurbaş-

kanımız olmak üzere, arka plan-
da boncuk gibi dizilmiş ‘bakan’ 
unvanı taşıyan zat-ı muhterem-
ler, yaşadıkları tatlı mutluluğu 
tebessümleriyle öne çıkararak 
halkla paylaşıyor... 

Ve bütün bunlardan sonra... 
Şeytan adamı dürtükleyip 

duruyor ya! 
İnsanın aklına ister-istemez 

-geçmişte söylenen- şu sözler 
geliyor... 

Hani sayın cumhurbaşkanı-
mız kendisine muhalefet yapan; 

Bir bürokrat... 
Bir muhalif gazeteci.. 
Bir profesör veya akademis-

yen olunca;
“Siyaset yapmak istiyorsanız, 

üniformanızı çıkarında öyle 
yapın” derdi... 

Bu da demek oluyor ki; 
“Yetişkinler, her istediği 

zaman ve öyle keyfine göre si-
yaset yapma özgürlüğüne sahip 
değildir ama küçücük çocukların 
yapmalarında hiçbir sakınca 
yoktur.” demektir gibi geliyor 
bana... 

Hani ‘23 Nisan Çocuk Bayra-
mı’ günü filanda değil ha... 

‘Toplu Açılışların’ yapıldığı 
sıradan bir ‘tören’ günü... 

Bak ‘tören günü’ dedim de 
aklıma geliverdi; 

“Yahu, bari yaptığınız ‘açılış-
lardan’ birisini o küçük çocuğa 
yaptırsaydınız da... 

Kurdeleyi keserken yapsaydı 
bu tarihe geçecek konuşması-
nı...” 

Sizce de daha iyi, daha man-
tıklı olmaz mıydı? 

Şimdi yavaş-yavaş özetleye-
cek olursak... 

Lütfen bundan sonrasını bu 
işin uzmanı olan ‘Eğitim Peda-
gojisini’ iyi bilenler başta olmak 
üzere birlikte düşünelim... 

Ve düşündüklerimizi, aklımı-
za gelenleri şöyle sıralayalım; 

“Bu çocuğun sınıfında 
okuyanlar hep bu çocuk gibi mi 
düşünüyor?” 

“Eğer bu çocuk bundan son-
ra arkadaşları tarafından ‘alay’ 
konusu olursa; bunun önlemi 
nasıl alınacak?” 

Ve en önemlisi de; 
“Öğretmenleri bu konuda 

nasıl bir tavır takınacak?” 
“Aferin sana çocuğum” diye-

rek, diğer arkadaşlarına örnek 
gösterip; 

“Sizde bu arkadaşınız gibi 
olmalısınız mı diyecek?” 

Yoksa; 
“Seni oraya her kim yönlen-

dirdiyse, yaptığın iş çok kötü ör-
nek oldu evladım mı diyecek?” 

Kısacası siz olsanız; 
Bu seçeneklerden hangisini 

‘seçmeyi’ tercih ederdiniz? 
Hani ‘değneğin iki ucu da .ok 

da’ onun için size soruyorum... 
(Bu işi yine de uzmanlarına 

bırakıp? 
Özetlersek şöyle özetlemek 

isterim;
Bir ‘toplu açılış’ töreninde 

başta sayın cumhurbaşkanımı-
zın ve onun eksenini dolduran 
‘bakan’ unvanlı kurmaylar, 
küçük bir çocuğa tıpkı kendi 
söylemleri gibi ‘muhalefete çat-
masından’ büyük keyif aldıkları-
nı tebessümle ifade ediyor... 

Ancak bugün ‘havuz medya-
sının’ hepsine bir-bir baktım; 

Malum gazeteler -ön say-
faya- büyük puntolarla ‘başlık’ 
atmamış... 

Ballandıra-ballandıra anlat-
mamış!... 

Hatta ‘ballandırarak’ anlatma-
sından vazgeçtik; 

Küçücük bir sütun bile açma-
mış... 

Şimdi insanın aklı birdenbire 
çatallaşıyor... 

Ve şöyle diyeceği geliyor; 
“Yahu, cumhurbaşkanımızın 

ve kurmaylarının memnun oldu-
ğu durumdan siz neden mem-
nuniyetinizi ifade etmediniz?” 

“Neden sayfalarınızda boy-
boy resimler atarak bu yaşanan 
güzel olaya (!) hiç yer vermedi-
niz?” 

Buyurun; 
Bu konuda belki sizler bir 

şeyler söylersiniz... 
Küfür ve hakaret etmezseniz; 
Yorum ve söz sırası sizlerin...

ÇOCUKLARA KIYMAYIN EFENDİLER 
ONLAR DAHA KÖRPE ÖĞRENCİLER

‘TARiHi ANLAR
TACLANDIRILMISTIR’
“Cumhurbaşkanımızı Belediyemizde Ağırladık. Proje Ve Çalışmalarımıza Göster-

miş Olduğu İlgi Ve Alakadan Dolayı Kendilerine Şükranlarımı Sunuyorum”

Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın Giresun’a 
duyduğu güveni bir 

kez daha dile getirdiğini anla-
tan Başkan Aytekin Şenlikoğlu: 
“Sayın Cumhurbaşkanımıza, 
kentimize gösterdiği bu yakın 
ilgi, alaka ve desteklerinden 
dolayı şahsım ve hemşehrile-
rim adına saygılarımı sunuyo-
rum. Bizler inandığımız yolda 
inandığımız lider olan Sayın 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
belirlediği istikamette mem-
leketimize ve şehrimize daha 
fazla hizmet etmek adına hiç 
durmadan çalışmaya devam 
edeceğiz. Rabbim Sayın 
Cumhurbaşkanımıza güç ve 
kuvvet versin ve başımızdan 
eksik etmesin inşallah. Sayın 
Cumhurbaşkanımızla birlikte 

Giresun’umuz da ağırladığımız 
Bakanlarımıza, AK Parti Genel 
Başkan Vekilimize, Genel 
Başkan Yardımcılarımıza 
ve Milletvekillerimize ayrıca 
teşekkürlerimi sunuyorum. Bü-
yük bir heyecan ve mutlulukla 
Cumhurbaşkanımızı bağrına 
basan ve kadirşinaslığını bir 
kez daha tüm dünyaya göste-
ren kıymetli hemşehrilerimize 
ne kadar teşekkür etsek azdır. 
Giresun dünya lideri Sayın 
Cumhurbaşkanımız etrafında 
güçlü bir şekilde kenetlenerek 
büyük coşku ve heyecanla her 
zaman olduğu gibi yine büyük 
bir destan yazmıştır” şeklinde 
konuştu.

FAALİYETLERİ 
İÇİREN DOSYA SUNDU

Diğer yandan, Başkan 

Şenlikoğlu, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a Dal Çık, Uzunca-
kum Balıkçı Barınağı ve Millet 
Bahçesi projeleri başta olmak 
üzere bütün projelere verdiği 
destek için teşekkür etti ve 3 
yıllık görev süresini kapsayan 
faaliyetleri içeren bir dosya 
sundu. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan ise Başkan Şenlikoğlu’nun 
çalışmalarını başarılı bularak 
kendisine teşekkür etti.

Belediye makamında ger-
çekleşen görüşmede Cum-
hurbaşkanı Erdoğan ziyaret 
esnasında belediye şeref 
defterini de imzaladı.

Bu arada, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şehrin önünü kesen, 
görüntü kirliliği yaratan ve 
tepkilere neden olan limandaki 
siloların tamamının kaldırılma-
sı için talimat verdi.

Ormanın emekçileri Karadeniz’in yüksek kesiminde karla mücadele ediyor

Karla mücadele 
aralıksız sürüyor
Karadeniz’in dik 

yamaçlarında 
karla mücadele eden 
Giresun Orman Bölge 
Müdürlüğü ekipleri, 
vatandaşların mağdur 
olmaması için gece 
gündüz demeden 
çalışıyor.

Giresun ve Ordu 
ile Sivas’ın Koyulhisar 
ilçesine hizmet veren 
Giresun Orman Bölge Müdürlü-
ğü ekipleri, 1500-2000 rakım-
da karla mücadele çalışması 
yürütüyor.

İl özel idareleri ve belediye-
lere destek veren ekipler, zorlu 
kış şartlarında mesai saati 
gözetmeksizin yolları açmak 
için çalışıyor. Yüksek rakımlar-
da, dik yamaçlı yollarda çetin 
kış şartlarına karşı mücadele 
veren ekipler, yolda kalan 
vatandaşların ve hastaların 
da yardımına koşuyor. Yazın 
orman köylerindeki yolların 
düzenlenmesi, mevcut orman 
yollarının iyileştirilmesi ve yeni 
yolların açılmasında kullanılan 
iş makineleri, kış mevsiminde 
ise kar yığınlarını temizliyor.

“Vatandaşın can güvenliği 
her zaman ön planda”

Yükleyici operatörü Uğur 
Çiçek, mesai kavramı gözet-
meksizin çalıştıklarını söyledi.

Kendilerini en çok zorlayan 
unsurların kar fırtınası ve sis 
olduğunu ifade eden Çiçek, 

“Karadeniz’de dik yamaçlar çok 
fazla, zorlu bir coğrafya. Kar 
fırtınası ve tipi yollara karları 
yığma yapıyor, 5 metreye kadar 
kar kalınlığının olduğu yerler 
mevcut. Bunları açmak biraz 
zaman alıyor ama yine de üste-
sinden geliyoruz.” dedi.

Çiçek, vatandaşın can gü-
venliğinin her zaman ön planda 
olduğunun altını çizerek, yolda 
kalanlara, hastaneye gidenlere 
ve cenazesi olanların yardımı-
na koştuklarını belirtti.

Greyder operatörü Ahmet 
Seyfullah Öztürk ise yüksek 
rakımda çalıştıklarını anlata-
rak, “Dik yamaçlar fazla, canla 
başla çalışıyoruz. Tipi ve fırtına 
görüş açısı olarak bizi zorluyor. 
Kar bu yıl daha fazla yağdı, 
gece gündüz ekip arkadaş-
larımızla el ele verip yolları 
açıyoruz, zorlukların üstesinden 
geliyoruz.” diye konuştu.

“Kış bu sene 
çok çetin geçiyor”

Dereli ilçesinin 1800 rakımlı 
Kümbet Yaylası’na 5 kilometre 

mesafedeki Uzunde-
re köyünün muhtarı 
Fikret Öztürk, Giresun 
Orman Bölge Müdürlü-
ğünün iş makinelerinin 
kar yağışının başla-
dığı günden bu yana 
bölgede çalıştığını 
söyledi.

Öztürk, ekiplerin 
ellerinden geldiği kadar 
kendilerine yardımcı ol-

maya çalıştığına işaret ederek, 
“Onlara çok teşekkür ediyoruz, 
Kış bu sene çok çetin geçiyor. 
Kar yağışıyla yollarımız tama-
men kapanıyor ama Orman 
Bölge Müdürlüğü çalışmalarıyla 
yollarımızı açıyor.” dedi.

Uzundere köyünde yaşayan 
Menderes Kaya ise son 15 yılın 
en çetin geçen kış mevsimini 
yaşadıklarına dikkati çekti.

Bu kış çok kar yağması ne-
deniyle mağdur olduklarını vur-
gulayan Kaya, şunları kaydetti: 
“Yaklaşık 15 gündür yağıyor 
ve rüzgar da çok fazla. Ekip-
ler yolu açıyor, ardından kar 
yağmasa da rüzgarın taşıdığı 
karlarla yol tekrar kapanıyor. 
Köyümüzde cenazemiz oldu, 
çok sıkıntılar çektik ama tüm 
görevli personel bizlere yardım-
cı oldu, hepsinden Allah razı 
olsun. Yollarımızda yaptıkları 
çalışmalardan dolayı gerek Or-
man Bölge Müdürlüğü gerekse 
de İl Özel İdaresine ayrı ayrı 
teşekkür ediyoruz.” GİRESUN 
(AA) - GÜLTEKİN YETGİN



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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Amatör futbol 
müsabakalarında 

zorunlu olan Aşı Kartı 
uygulaması kaldırılıyor 
mu?

Geçtiğimiz hafta sonu 
bazı illerde oynanan 
amatör maçlarda Aşı 
Kartı uygulaması yapıl-
madı. TFF’den yapılan 
açıklama şöyledir:

“ 2021- 2022 Sezo-
nunda Covid-19 nede-
niyle BAL ve yerel ligler-
de uygulanmakta olan 

AŞI sertifikası ve PCR 
testi konusunda yaşa-
nan sıkıntıların aşılması 
konusunda yapılan ça-
lışmalar sonucunda bu 
hafta sonu müsabakalar 
HES kodu kontrolü ile 
oynatılacak olup ilerdeki 
haftalarda oynanacak 
olan müsabakalar ile 
ilgili çalışmalar ve görüş-
meler devam etmektedir. 
En kısa zamanda netice 
alınarak bilgilerinize 
sunulacaktır”

Amatör Liglerde 
Kalkıyor Mu ?

Türkiye Hentbol Kadınlar 
Süper Ligi’nde müca-
dele eden Görele’nin 

Sultanları Görele Belediyesi 
Spor Kulübü Başkanı ve Türkiye 
Hentbol Federasyonu Yönetim 
Kurulu Üyesi Cihan Somuncu, 
Medya 28’e Türkiye Hentbol 

‘unun en üst ligindeki temsil-
cimiz  Görele Belediyesi Spor 
Kulübü’nün başarı hikâyesini 
anlattı.

Görele Belediyesi Kadın 
Hentbol Takımını,  kuruluş ama-
cını, başarı hikâyesini, Medya 
28’e anlatan Türkiye Hentbol Fe-

derasyonu Yönetim Kurulu Üyesi 
Cihan Somuncu” Giresun’un 30 
bin nüfuslu küçük bir ilçesi olan 
Görele’de, Belediye Başkanı 
Tolga Erener’in önderliğinde bir 
kaç gönüllü iş insanı ile temelleri 
atılan Görele Belediyesi Spor 
Kulübü’nün bir yandan yörenin 

genç kızlarına umut olurken Tür-
kiye Kupası ve Süper Lig’deki 
seyrini, ilçede yaşayan gençlere 
katkısını, hedeflerini ve Türkiye 
Hentbol ‘unun en üst ligindeki 
başarı hikâyesinin kısa bir özeti 
ve daha bir çok detayı konuştuk” 
dedi.

SOMUNCU, BASARI
OYKUSUNU ANLATTI

Türkiye Kupası maç-
larında adını çeyrek 

finale yazdıran ve Türkiye 
Hentbol Kadınlar Süper 
Ligi’nin 12. Haftasında kendi 
evi ve seyircisi önünde Araç 
Belediyespor’u farklı yenerek 

ikinci yarıya iyi bir başlangıç 
yapan  Görele’nin Sultanları 
Görele Belediyesi Spor Kulübü 
baş antrenörü Mehmet Ali 
Binen” Galibiyetimizi Görele 
halkına armağan ediyorum” 
dedi

Araç Belediyespor’u fark-
lı yenerek ikinci yarıya iyi 
bir başlangıç yapan Görele 
Belediyesi Spor Kulübü baş 
antrenörü Mehmet Ali Binen” 
Müsabakaya iyi başladık. 
15.dk farkı yakaladık ve maç 

sonuna kadar farkı koruduk. 
Genç oyunculara da şans 
verdik. Kazandığımız için mut-
luyuz. Müsabakada öne çıkan 
oyuncularımız oldu. Özge 
Yakar ve Ayşenur Kara’yı da 
ayrıca tebrik ediyorum” dedi

M. Ali Binen, Görele 
Halkına Armağan Etti

AK PARTi ZiRVESi GiRESUN’DA
DANISMA MECLiSi TOPLANTISINDA… 

AK Parti Genel 
Başkanı, Cumhurbaş-

kanı  Recep Tayyip 
Erdoğan’ın teşrifleriy-

le, İl Başkanı Kenan 
Tatlı başkanlığında 

Genişletilmiş İl 
Danışma Meclisi 

Toplantısı 
gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuş-
masını gerçekleştiren 

Kenan Tatlı, Cumhurbaşka-
nımızın ve bakanlarımızın 
Giresun’da, hemşerilerimizle 
bir araya geldikleri için çok 
memnun olduklarını, danışma 
meclisi öncesi Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
önderliğinde yapılan, toplam 
yatırım tutarı 1 milyar 398 
milyon lirayı bulan 78 kalem 
eser ve hizmetin resmî açılışını 
yapan Recep Tayyip Erdoğan’a 
teşekkürlerini ilettiklerini belirtti.

Bu zamana kadar olduğu 

gibi bugünde tüm güç ve gay-
retleriyle Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın yanında 
olduklarını, Giresun AK Parti İl 
Başkanlığı olarak Türkiye’nin 
2023, 2051 ve 2071 hedef-
leri doğrultusunda, yediden 

yetmişe, 16 ilçemizle, kadın ve 
gençlik kollarımızla tüm teşkilat 
üyelerimizle gece gündüz çalı-
şacaklarını söyledi

Yoğun katılımın görüldüğü 
toplantıda; Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan; Giresuna 
3 yıl aradan sonra gelmekten 
dolayı çok memnun kaldığını, 
Giresunlu hemşerilerimizle 
birbirimizi çok özlemişiz dedi.

Biz tüm şartları zorlayarak 
ülkemizi başarıdan başarıya 
koştururken muhalefetin içler 
acısı durumunu eminim milleti-
miz de görüyor. Türkiye hemen 

her cephede tarihinin en kritik 
mücadelelerini verirken mu-
halefetin tek gündemi kimin 
nereye, hangi sırayla oturaca-
ğı… Boy sırasına göre mi yaş 
sırasına göre mi yoksa ‘’AK 
Parti karşısında kim daha fazla 
seçim kaybetmiş’’ ona göre mi 
masaya oturacaklarına bir türlü 
karar veremiyorlar.

Ne millete hizmet etmek gibi 
niyetleri var ne memlekete eser 
kazandırmak gibi hedefleri var. 
Milletin gönlünü kazanmak, 
sıkıntılarına çözüm üretmek 
yerine siyasi ikballerini yabancı 

büyükelçiliklerin kapılarında 
arıyorlar. Kendi ülkesini, kendi 
devletini batılı büyükelçiliklere 
şikâyet edecek kadar alçaldı-
lar, küçüldüler, millî onur ve 
haysiyetlerini kaybettiler. Hiçbir 
tahrik, hiçbir hesap, hiçbir iftira 
bunları kurtaramayacak, hiçbir 
medya kampanyası skandalla-
rının üstünü kapatamayacaktır.

Sözlerini İnşallah önce 2023 
seçimleri, ardından da 2024 
mahallî idareler seçimleri bu 
beceriksizlerin siyasetten tasfi-
ye edildiği birer milat olacaktır 
diye konuştu.



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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Giresunspor Kon-
yaspor’la oynaya-
cağı karşılaşmanın 

hazırlıklarını sürdürüyor.Ligin ilk 
yarısında Giresun’da oynanan 
maç 0-0 sona ererken, Gire-
sunspor birçok gol pozisyonuna 
girmiş ancak bunları değerlendi-
rememişti.

Milli takım kampından dönen 
Hamidou Traore de antrenman-
da yer alırken, Aziz Behich ve 
Champness ise ülkelerinin milli 
takım kampı için yola çıktılar.

GZT Giresunspor Başkan 
Yardımcısı Nahid Yamak, takım-
larında kiralık olarak forma giyen 
Okan Kocuk’un Galatasaray’a 
geri dönmesi için takas konu-
sunu da görüştüklerini, ancak 
Okan’ın gitmesini istemediklerini 
söyledi.

Spor Toto Süper Lig’e verilen 
milli arada hazırlıklarına Antal-
ya Belek’te devam eden GZT 
Giresunspor’da Başkan Yardım-
cısı Nahid Yamak açıklamalarda 
bulundu. Kampta imkanlarının 
çok güzel olduğunu söyleyen 
Yamak, “Sahalar güzel. İyi bir 
kamp süreci geçiriyoruz. Her 
şey yolunda. Milli takımlarda 
olan oyuncularımız vardı, onlar 
katıldı. Katılacak olanlar var. 
Bir iki eksiğimiz vardı. Yavaş 
yavaş buraya yeni transferler 
katılmaya başladı. Şimdilik her 
şey yolunda. Önümüzdeki hafta 
Konyaspor’la oynayacağız. 
Burada kampı bitirdikten sonra 
direkt Konya’ya geçeceğiz za-
ten” dedi.

“Oynadığımız oyundan 
memnunuz”

Ligde ilk 7 hafta iyi başla-
yamadıklarını söyleyen Nahid 
Yamak, “Zor bir fikstürümüz 
vardı. Galatasaray, Trabzon 
ve Fenerbahçe... Bunların 
hepsiyle ilk altı haftanın içinde 
oynadık. Ama o dönemlerde 
bile oynadığımız futboldan çok 
memnunduk. Galatasaray ma-
çında yenilmemize rağmen ilk 
maçta çok iyi futbol oynamıştık. 
Kasımpaşa maçında orada ye-
nildik ama iyiydik. Fenerbahçe 
maçında 2-1 yenildik, bir penaltı 
kaçırdık. Yani biz oynadığımız 
oyundan hep memnunduk. Ama 
bunu o dönemde başlarda skora 
yansıtamamıştık. Fakat süreç 
içinde o skora da yansımaya 
başladı ve ilk yarıyı aşağı yukarı 
isteyeceğimiz puanlarda bitirdik” 
diye konuştu.

“Hakan Keleş’e 
güvenimiz sonsuz”

Giresunspor Teknik Direktörü 
Hakan Keleş’e değinen Yamak, 
“Biz Hakan hocamızla geçen 
sene 44 yıldan sonra Süper 
Lig’e çıkma şansını yakaladık. 
Şampiyon olduk. Kendisine 
güvendik ve devam ettik. Hoca-
mızdan bizim hiçbir endişemiz 
yoktu. Yani sonuçta başarının 
gelmesi için sadece hoca faktö-
rü yok. Bunun maddi faktörleri 
var, manevi faktörleri var, teknik 
yanları var. Sahanın içinde ve 
dışında gelişen bir sürü olay var. 
Biz hocamıza sonuna kadar gü-

vendik, güveniyoruz da, devam 
ettik tabii. Yani Hakan hocayı 
Türk futbolunun geleceği için 
ileride hep beraber göreceğiz. 
Çok farklı yerlerde olacak ve bu 
ülkeye, Türk futboluna hizmet 
etmeye devam edecek” ifadele-
rini kullandı.

“Amatör ruhla 
çalışıyoruz”

Giresun’un küçük bir şehir ol-
duğunu söyleyen Nahid Yamak, 
“Sanayimiz falan çok fazla değil, 
o yüzden Giresunspor’un da 
denk bütçe ile yönetilmesi gere-
kiyor. Sezon başına baktığımız-
da aşağı yukarı 65 milyon lira ci-
varında bir borcumuz vardı. Yine 
aynı oranlar da borçlar devam 
ediyor. Yani bizim Giresun’u 
farklı bir yere, bir borç batağına 
ya da yüksek maliyetli oyuncular 
alıp büyük borçlar yapmaya gö-
türecek bir durumumuz olamaz. 
Çünkü bu kulübün sürekliliği ve 
başarısı aslında mali disiplinden 
geçiyor. O yüzden hep ayağımı-
zı yorganımıza göre uzatıyoruz. 
Evet, yönetim olarak da yeni 
yapılmış bir yönetim ama benim 
gibi eskiden beri bu işlerde olan 
insanlar da var. Yeni arkadaşla-
rımız da var. Yeni arkadaşlarımı-
zın heyecanı, eskilerin tecrübesi 
hepsini bir araya getirip aslında 
amatör ruhla profesyonel bir 
iş yapmaya çalışıyoruz. Zaten 
Türkiye’de futbola baktığınız 
zaman hocalar, oyuncular, staff, 
bunların hepsi profesyonel. Bir 
dernek oluşumu için de şu anda 
Süper Lig’de büyük bir bütçeyi 

yönetiyor, yönetiyorsunuz ve 
bunda da çok dikkatli olmanız 
lazım. Biz de kulübün içinde 
buna dikkat etmeye çalışıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

“Galatasaray ile Okan 
için takas konusunu da 
görüştük”

Giresunspor’da kiralık olarak 
forma giyen Okan Kocuk’un 
Galatasaray’a döneceğine 
ilişkin açıklama yapan Ya-
mak, “Okan’ın bir kere Gire-
sunspor’daki yeri farklı. Bizim 
taraftarımızın da en çok sevdiği 
futbolculardan biri. Nitekim 
birkaç maçta Okan’ı üçlü çek-
tirmesi için maç sonucu tribüne 
çağırdılar. Gerçekten çok hızlı 
bir uyum süresi ve sanki Gire-
sunlu gibi, Giresunspor’un uzun 
zamandır kalesini koruyan bir 
futbolcu gibi. Okan Giresunspor 
için bir şans, Giresunspor da o 
kaleci için bir şans. Yani gelip 
oynadığı için. Ama ben hani 
uzun zamandır Okan’ı takip 
ediyorum. Eski zamanlardan 
alt ligde oynadığı dönemlerden 
beri Okan çok iyi bir kaleci. Milli 
takımın kalesini alabilecek güçte 
ve o güveni sağlayan bir kaleci. 
Okan da burada olmaktan mem-
nun. O da yani Giresunspor’da 
oynamaktan keyif alıyor. Burada 
eğleniyor, mutlu ve biz Okan’ın 
gerçekten devre arasında geri 
dönmesini hiç istemedik, tasvip 
etmedik. Para bazı şeyler için 
önemli. Ama bunun parasın-
dan daha önemli işin kimyasını 
bozmamanız yönünde. Takımın 
içindeki bazı şeyleri bozmama-
mız gerekiyor. Okan’ın burada 
kalmasını istiyoruz. Yine insan-
lar merak ediyor. Evet görüştük 
Galatasaray’la da. Başkanımız 
da görüştü, ben de görüştüm. 
Bazı şartlar söylediler. Biz de 
konuştuk ama bizim birinci 
önceliğimiz Okan’ın burada 
kalması. Fakat futbolu da bili-
yorsunuz. Her şey var. Başka 
türlü gelişmeler olursa onu da 
değerlendiririz ama biz kesin-
likle Okan’ın burada kalmasını 
istiyoruz ki zaten haftaya artık 
Konyaspor maçı var. Tabii yani 
şimdi transfer işi çok dinamik bir 
iş biliyorsunuz. Çok çabuk ge-
lişiyor. Ama bunun için de yeni 
bir kaleci transferi yapmak için 
zaten bir süre yok. Okan olmaz-
sa da bizde yıllardır oynayan ka-
lecilerimiz var. Onurcan, Göktan 
var genç kalecimiz altyapıdan 

çıkan kaleci ama dediğim gibi 
bunları hiç konuşmak istemiyor-
sun. Okan ile devam edeceğiz 
inşallah. Paradan ziyade oyuncu 
ve oyuncular şeklinde takası 
yönünde konuştuk”dedi.

 “Eksiklikleri 
tamamlayacağız”

Takımın transferleri ile ilgili 
konuşan Yamak, “Yeni trans-
ferimiz, on numaramız geldi. 
Oyuncumuz Brezilya’dan 
gelerek kampımıza katıldı . 
Genellikle on numara pozis-
yonda bir oyuncumuz. Yani 
bizim sayı olarak da eksikleri-
miz oldu. Afrika Kupası’ndan 
dolayı örneğin orta sahada çok 
sıkıntı çektik. Erol Can Akdağ 
çapraz bağlarını kopardı. Ora-
larda eksiklerimiz oldu. Şimdi 
eksiklerimiz için hocamızla 
görüşüyoruz. Bizim birinci, ikin-
ci bölgemiz aslında bayağı bir 
dolu ve oyuncularımız da gayet 
iyi gidiyor. Ama farklı yerlerde 
eksik olan yerlerimiz olursa 
tamamlayacağız. Bunu birazcık 
da milli takım dönüş, oyuncu-
ların performansları, durumları 
sakatlıklarda malum zaten çok 
geniş bir kadromuz yok. Dar 
bir kadroyla çıkıyoruz. Burada 
eksik olan sayı olarak da eksik 
olduğumuz var. Oraları tamam-
layacağız” diye konuştu

İDMANLARA KATILDI
GZT Giresunspor, uzun 

süredir peşinde koştuğu Brezil-
yalı on numara oyuncusu Jean 
Pyerre’yi 1.5 yıllık kiralık + 
satın alma opsiyonuyla birlikte 
kadrosuna kattı.

GZT Giresunspor, Brezilya 
Ligi ekiplerinden Gremio takı-
mında forma giyen 23 yaşında-
ki on numara oyuncusu Jean 
Pyerre ile 1.5 yıllık kiralık + 

satın alma opsiyonuyla birlikte 
hem kulübüyle hem de kendi-
siyle anlaşmaya vardı. Önceki 
gün Giresunspor’un İstanbul’da 
bulunan ofisine gelerek son 
detayları konuştuktan sonra 
sağlık kontrolünden geçen 
Pyerre, hemen ardındanAntal-
ya’ya giderek kampa katıldı. 
İlk antrenmanına dün akşam 
üstü çıkan Sambacı için akşam 
saatlerinde Titanic Otel’de imza 
töreni düzenlendi. Düzenlenen 
imza töreninde konuşan Pyer-
re, uzun süredir devam eden 
transfer görüşmelerinin olumlu 
olarak sonuçlandığı içinçok 
mutlu olduğunu söyledi.

“BAŞARILAR 
DİLİYORUZ”

Kulüpten yapılan resmi 
transfer açıklamasında ise, 
“Giresunspor’umuz Brezilya ligi 
takımlarından Gremio’da forma 
giyen ofansif orta saha oyuncu-
su Jean Pyerre’yi kiralık olarak 
1.5 yıllığına kadrosuna katmıştır. 
Kendisine Giresunspor ailesine 
hoş geldin diyor, çotanak armalı 
forma ile başarılar diliyoruz.”

PYERRE KİMDİR?
Pyerre, ülkesi Brezilya’da 

uzun zamandan bu yana 
patlama yapamayan geleceğin 
yıldız oyuncusu olarak nitelen-
diriliyor. Taraftarlar ve kulüp 
yetkilileri, Pyerre’nin Türkiye’de 
çok iyi bir şekilde kendini ispat 
edeceğini, bu değişikliğin oyun-
cu açısından kariyerinin dönüm 
noktası olabileceğini söyledi. 
23 yaşındaki futbolcu bilindiği 
üzere Giresunspor’a gelmek 
için büyük fedakarlık yapmış ve 
sonunda başarmıştı. Pyerre, 
2020-21 sezonunda forma giy-
diği 38 maçta 4 gol, 4 asistlik 
performans sergiledi.

‘AMATOR RUHLA CALISIYORUZ’
4 Şubat’ta çıkacağı zorlu 90 dakikaya bilenen Çotanaklar Antalya’da teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde 

renktaşıyla yapacağı karşılaşmaya bileniyor. Yönetim yeni isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.


