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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR
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BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
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BİNA YIKIMLARI
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UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de
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 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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Palyatif Bakım

“OYSA BAKIP GÖREBİLECEK 
DURUMDAYDILAR” (ANKEBUT 

SURESİ, 29/38. AYETİN 
KISA ANALİZİ)
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HZ. PEYGAMBER 
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KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 
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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, 
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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.  
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VARLIĞINDAN 
RAHATSIZ OLDULAR 
SONUNDA ORTADAN 

KALDIRDILAR
(Yazısı Sayfa 4’te)

Endonezya’dan 
Giresun’a gelin!

n 2’DE

Başkan Kenan Tatlı, CHP’yi eleştirdi

AK PARTi’DEN
SUC DUYURUSU

Tatlı, “CHP’nin adeta 
yayın organı haline 
gelen Tele1 ekranlarında 

sistematik olarak partimize, 
Genel Başkanımıza ilke, ahlak, 
hukuk tanımayan hakaretamiz 
ifadelerle en ağır saldırılar ger-
çekleştirilmektedir. 14 Ocak’ta, 
Uğur Dündar’ın moderatörlü-
ğündeki programa CHP Grup 
Başkanvekili Engin Özkoç, 
CHP İstanbul Milletvekili Aykut 
Erdoğdu ve sözde gazeteci 
Sedef Kabaş konuk olmuştur. 
Bu programda Kabaş, AK Parti 

Genel Başkanımız ve Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Er-
doğan’a bu defa hiçbir şekilde 
tahammülü mümkün olmayan 
ağır bir hakarette bulunmuş-
tur. Daha öncesinde değişik 
zamanlarda ağır hakaretlerde 
bulunmuş program konukları 
da bu hakarete sessiz kalarak 
ortak olmuşlardır.” şeklinde 
konuştu.

n SAYFA 3’TE

AK Parti Giresun İl 
Başkanı Kenan Tatlı 
ve parti kurmayları 
dün topluca suç du-
yurusunda bulundu.

Geldi, “2021 yılı Manda 
Yetiştiriciliği Destekle-
me ödemelerini Yılın 

ilk Günlerinde Değerli Üreticile-
rimizin Hesaplarına yatırılmış-
tır. Bu kapsamda 290 işletme 
ve 1400 manda,700 malak 
için toplam 1.200.000,00TL 
paranın işletme sahiplerinin 
hesaplarına yatırıldı.” dedi.

Ekonomide durgunluk baş 
gösterirken il ekonomisine 
yaptıkları katkıdan dolayı mutlu 
olduklarını dile getiren GELDİ, 
“Hayvancılık zor ve yem ma-

liyetlerin yüksek olmasından 
dolayı yetiştiricileri bir nebze 
de olsa gelir sağlamanın, 
destek vermenin, ilimiz ekono-
misine de bir canlılık katmanın 
heyecanını ve mutluluğunu 
yaşamaktayız.

Birliğimiz üyelerimizin des-
teklemelerden faydalanması 
manda sütünün ve yoğurdu-
nun faydalarının duyurulması 
ve üyelerimizin ürünlerinin 
pazarlanması hususlarında 
faaliyetlerine devam etmekte-
yiz. n 2’DE

AHMET GELDi HIZIR 
GiBi YETiSTi Giresun İli Damızlık Manda Ye-

tiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet 
GELDİ, ödeme müjdesi verdi.

KARA’DAN BASINA TAM DESTEK...
Giresun’da resmi ilan 

yayınlama hakkına 
sahip gazetelerin sahipleri 
ve yetkilileri, Giresun Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
Başkanı Ali Kara’yı ziyaret 
etti. Ziyarette gündemdeki 
konular hakkında görüş alış-
verişinde bulunuldu. Yapılan 

ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade eden Kara, 
yerel basının kamuoyunun 
doğru bilgilendirilmesinde çok 
önemli bir görevi olduğunu 
aktararak,  gazete sahiplerine 
ve yetkililerine çalışmaların-
da başarılarının devamını 
diledi. Ziyarete Yeni Giresun 

Gazetesi İmtiyaz Sahibi Fatih 
Öztürk, Yeşilgiresun Gaze-
tesi Genel Yayın Yönetmeni 
Egemen Öğütçü, Gündem 
Gazetesi Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Mustafa Cici ve 
İleri Gazetesi Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Mesut Erdoğan 
katıldı.

E. NACi AKSOY’DAN 
EKONOMi TEPKiSi

Deva Partisi İl 
Kurumsal İletişim 

ve Tanıtım Başkanı 
Av. Eren Naci AKSOY, 
ekonomi uyarısı yaptı.n 2’DE

AFTA’dan örnek hamle
Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle dikkat çeken Afta 

Market, tüm şubelerini kapsayan kan bağışı kampanyası düzenledi.

n 3’TE

ADD’DEN 
ANLAMLI 
ETKiNLiK

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
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BABALARIN KIYMETİ
Baba oğluna kızar, ama hiç vazgeçemez ,
Onun gönlü kırılsa, bir yudum su içemez ,
Çocuklar babaların, varlığını sevse de ,

Babayı kaybetmeden, kıymetini bilemez ..

Baba çocuklarına, adım başı han yapar ,
Burunları kanasa, canından bir can kopar ,
Kendi canı gibidir, hiçbir şeye değişmez ,
Tapılacak şey olsa, san ki onlara tapar ..

Çocuklar ailenin pek bilmez kıymetini ,
İstekleri olmassa, yer başının etini ,

Babalar yaşlanınca, çucuk için zorluktur ,
Mirası kalacaksa, keserler biletini ..

Aslında düşünsene sen de müstakbel baba ,
Evladı büyüyünce, o çekecek(!) hesaba ,

Babaya yaptıkları ,elbet hatırlanacak ,
Çocuğun istekleri, ne olacak acaba ...

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

“OYSA BAKIP GÖREBİLECEK DU-
RUMDAYDILAR” (ANKEBUT SURESİ, 

29/38. AYETİN KISA ANALİZİ)
“Şeytan, yaptıkları işleri 

kendilerine süslü göster-
miş ve onları doğru yoldan 
alıkoymuştur. Oysa bakıp 
görebilecek durumdaydılar. 
(Ankebut Suresi, 29/38)” 

Yüce Allah Ankebut Sure-
sindeki bu ayette, Ad ve 
Semud kavimleri üzerinden 
evrensel olarak tüm insan-
lara bir mesaj vermektedir. 

Yüce Allah bu ayette, 
öncesindeki ayetlerde bah-
settiği Ad ve Semud kavim-
lerinin yaptığı azgınlıkları ve 
kötü işleri şeytanın onlara 
güzel gösterdiğini bildirir. 

Ayetin son cümlesi ise 
fevkalade önemlidir: “Oysa 
bakıp görebilecek durum-
daydılar” 

Demek ki insanlar yanlış 
bir davranışta bulundukları 
vakit, aslında o davranışın 
hatalı olduğunu bilip idrak 
edebilecek potansiyele 
sahiptir. Yani ayete göre, 
yanlışı defalarca yapmak bir 
gaflet hali değildir; aksine 
tüm uyarılara rağmen, bir 
yanlış yapılmaya devam 
ediliyorsa, farkında olarak 
ve isteyerek o yanlış yapılı-
yor demektir. Zira Ad ve Se-
mud kavimleri de Hz. Hud 

(a.s) ve Hz. Salih’in (a.s) 
tüm uyarılarına rağmen 
hatalarını yapmaya devam 
etmişlerdir. 

Ayetin günümüze mesajı 
şudur: İnsan Yüce Allah’ın 
söylediklerine kulaklarını 
kapatır, görmezden gelirse, 
şeytan o insana dost olur 
ve yaptığı bütün kötü işleri 
ona süslü ve güzel gösterir. 
Böylece insan, hatalarına 
kılıf uydurmak için bahane-
ler üretir. Fakat insan, tüm 
uyarılara rağmen, hatalarını 
ısrarla yapmaya devam 
ediyorsa bunu bilerek ve 
isteyerek yapıyordur; çünkü 
yorumunu yapmakta oldu-
ğum Ankebut Suresi, 29/38. 
ayete göre insan, yaptığı 
hatalı davranışların yanlış 
olduğunu fark edebilme 
ve görebilme yeteneğine 
sahiptir. 

Rabbim bizi, Kur’an’la yoğ-
rularak, O’nu hayatın mer-
kezine koyarak yaşamaya 
çalışan kullarından eylesin. 
Bizleri vahyi anlayanlardan, 
yaşayanlardan ve yaşatanlar-
dan eylesin. Kur’an’ın ve Hz. 
Peygamber’in (a.s) rehber-
liğinden ayrılmayan kulları 
arasına katsın.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Tatlı şöyle konuştu: “Ül-
kemiz, son yirmi yıldır 
diplomasiden askeri 

hamlelere, sanayiden teknolo-
jiye, sağlıktan adalete yaptığı 
devrimsel kalkınma hamle-
leri ile tarih sahnesinde kutlu 
yürüyüşüne devam etmektedir. 
Yapılan kalkınma hamlele-
riyle prangalarından kurtulan 
ülkemiz itibar kazanmış; bölge 
coğrafyasında ve uluslararası 
arenada söz sahibi bir ülke 

konumuna gelmiştir.
Bu büyük başarıda en büyük 

pay hiç şüphesiz Genel Başka-
nımız, Cumhurbaşkanımız Sn. 
Recep Tayyip Erdoğan’a aittir.

Siyasete girdiği yıllardan bu 
yana, muhalefete sayısız mağ-
lubiyet yaşatan, halkın teveccü-
hüyle seçimler kazanan Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın bu zaferlerini haz-
medemeyen “hazımsız güruh” 
sistematik ve gözü dönmüş bir 

şekilde saldırılar düzenlemeye 
devam etmektedir.

Ülkemiz, bir yandan son yir-
mi yılda gerçekleştirdiği yoğun 
kalkınma hamleleri serüvenine 
devam ederken; bir yandan 
da maalesef dünyanın hiçbir 
ülkesinde görülmeyecek kadar 
düşük seviyede bir muhalefet 
anlayışının engellemeleriyle 
karşı karşıya kalmaktadır.

Bu seviyesi düşük muhale-
fet anlayışı; ülkemizin içeride 

ve dışarıda menfaatinin her 
daim karşısında yer ala-
rak toplumsal huzurumuza 
kastedecek hiçbir fırsatı 
kaçırmamakta ve gizli açık 
her türlü ihanet şebekeleriyle 
ortak hareket etmekten imtina 
etmemektedir.

Milletimizin oylarıyla seçil-
miş Sn. Cumhurbaşkanımızın 
ve milletimizin değerlerinin 
karşısında durmayı muhalefet 
yapmak zanneden bu aciz 
zihniyet, bir kere daha kendi-
sini göstermiştir.

Söyleyecek sözü olmayan 
çaresizler, ya küfürler savu-
rur ya tehdit ve hakaretlerde 
bulunur ya da saldırıya geçer. 
Şundan emin olabilirsiniz, siz 
saldırdıkça biz liderimizi daha 
çok seviyoruz, ona daha sıkı 

sarılıyoruz. Siz saldırdıkça, 
Büyük Türkiye’nin Büyük Lide-
ri’nin açtığı yolda devam eden 
yürüyüşümüzü daha kararlı 
sürdürüyoruz.

Basın ilke ve ahlakına saygı 
duymayan zavallı sözde gaze-
teci Kabaş’ın, tek misyonu AK 
Parti ve Cumhurbaşkanımıza 
nefret kusmak olan bu televiz-
yon kanalında liderimize yaptığı 
hakaretleri asla kabul etmiyo-
ruz. Bu ülkeye hizmet etmekten 
başka derdi ve tasası olmayan 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a hakaret etmek 
kimsenin haddi değildir. Cum-
hurbaşkanlığı makamı, bu mille-
tin iradesini temsil eder. Milletin 
temsil edildiği Cumhurbaşkan-
lığı makamına hakaret etmek 
gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, 
zavallılıktır. Hiçbir akl-ı selim 
sahibi, hakareti ifade özgürlüğü 
olarak nitelendiremez.

Cumhurbaşkanımızı hedef 
alan bu çirkinliği, anti demokratik 
ve faşizan sözleri şiddetle kını-
yoruz. AK Parti teşkilatları olarak 
Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve 
Aykut Erdoğdu hakkında suç 
duyurusunda bulunduğumuzu 
ve bu meselenin sonuna kadar 
takipçisi olacağımızı tüm kamu-
oyunun bilgisine arz ederiz.”

AK Parti Giresun 
İl Başkanı Kenan 

Tatlı ve parti
kurmayları dün 

topluca suç 
duyurusunda 

bulundu.

Başkan Kenan Tatlı, CHP’yi eleştirdi

AK PARTi’DEN
SUC DUYURUSU

Afta Market ile Kızılay Giresun Şubesi 
işbirliğiyle düzenlenen ve 1 hafta 

sürecek etkinlik kapsamında 
24 Ocak pazartesi İnönü şubesinde   
25 Ocak salı Yeniyol şubesinde   
26 Ocak çarşamba Otogar şubesinde         
26 Ocak Çarşamba Teyyaredüzü şube-

sinde   
27 Ocak perşembe- Fatih şubesinde           
27 Ocak perşembe -  Gedikkaya şubesinde   
27 Ocak perşembe Bulancak şubesinde   
28 Ocak cuma aksu şubesinde kan bağı-

şı kampanyası devam edecek.
Afta Market Genel Müdürü Ömür Yüksel 

düzenledikleri kan bağışı kampanyası ile 
Kızılay aracılığıyla, kan ihtiyacı olan vatan-
daşlarımıza ulaşabilmenin gönül rahatlığını 
yaşıyoruz diyerek “ Kızılay’a kan sefer-
berliğinde biz de varız dedik. Bugün tüm 
personelimizle kan bağışı kampanyamızı 
başlattık.” dedi.

AFTA’dan örnek hamle
Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle dikkat çeken Afta 

Market, tüm şubelerini kapsayan kan bağışı kampanyası düzenledi.
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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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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Endonezya’dan 
Giresun’a gelin geldi

Giresun’un Yağlıdere ilçe-
sinde, Endonezyalı Sri 

Retnowati (46) ile Giresunlu 
Metin Turan (58) düzenlenen 
nikah töreni ile dünya evine 
girdi. Yağlıdere ilçesinde 
yaşayan dört çocuk babası 
Turan ile 6 ay önce sosyal 
medya üzerinden tanıştığı Sri 
Retnowati evlilik kararı aldı. 
Yaklaşık bir ay önce ilçeye 
gelen Retnowati ile Turan’ın 
nikah akitleri için bugün Yağ-
lıdere Belediyesi’nde tören 
düzenlendi.

Çiftin nikahını kıyan 
Belediye Başkanı Yaşar 
İbaş, kendilerine mutluluklar 
dileğinde bulundu. Metin 
Turan, AA muhabirine yaptığı 

açıklamada, sosyal medya 
üzerinden tanıştığı eşiyle 
zaman içerisinde arkadaşlık-
larını sürdürdüklerini ve evlilik 
kararı aldıklarını söyledi.

Mutluluğunu da ifade eden 
Turan,”Bugün nikahımızı 
kıydırdık. Bu vesileyle ilçemiz 
nüfusuna bir kişi daha kazan-
dırmış olduk. O da Endo-
nezyalı oldu. Çok mutluyuz.” 
dedi. Turan soyadını alan En-
donezyalı Sri ise, Metin Turan 
ile evlenmekten ve Yağlıdere 
ilçesinde bulunmaktan duydu-
ğu mutluluğu dile getirdi.

Metin ve Sri Turan çiftinin 
Yağlıdere ilçesinde yaşaya-
cakları öğrenildi.

GİRESUN (AA)

AHMET GELDi HIZIR 
GiBi YETiSTi Giresun İli Damızlık Manda Ye-

tiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet 
GELDİ, ödeme müjdesi verdi.

Bu Kapsamda Doğal 
Enerji Kaynağı Olan 
Manda Ürünlerinin 

(Sütünün, Yoğurtunun, Kay-
mağının, Peynirinin) Üretim 
Tesisini de en kısa zamanda 
İlimize Bölgemize kazandır-
mak üzereyiz.

Bu Tesisimizi Çok Önemsi-
yoruz. Çünkü Üyelerimiz daha 
fazla kazanmak, Vatandaşla-

rımızda daha Sağlıklı yaşamı 
Hak ediyor.

Tüm bu çalışmalarda  ve 
2021 yılı halk elinde manda 
ıslah projesinin paralarını üre-
ticilerin hesabına yatırmamız-
da emeği olan başta sayın İL 
TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ 
Dr. Muhammet ANGIN ve eki-
bine, Proje Lideri Prof. Dr. İs-
mail KAYA’YA, tüm ilçe müdür-

lüklerine ve Milletvekillerimize 
desteklerinden ötürü şahsım 
ve tüm üyelerim  adına sonsuz 
şükranlarımı iletiyorum. Ordu 
ve  Trabzon’da olmayan man-
da birliğinin Giresun ekonomi-
sine kurulduğu 2012 yılından 
bu güne kadar  on beş milyon 
Türk lirası dağıtmanın haklı 
gururunu yaşamaktayız.” ifa-
delerini kullandı.

Aksoy, “Türkiye’de ya-
şanan kötü yönetim 

nedeniyle hemen her alanda 
görülen sıkıntılar ne yazık ki 
sağlık sektöründe de etkisini 
hissettirdi. Bu sıkıntıların başın-
da ise ilaç krizi geliyor. Herkesin 
kullandığı en temel ilaçlara dahi 
erişim özellikle son aylarda 
gittikçe azalıyor. Eczacılarımızın 
kullandığı ifade ile “yok listeleri” 
uzayıp gidiyor. Türkiye, diğer 

pek çok konuda olduğu gibi-
sağlıkta da sosyal devlet olma 
niteliğini hızla kaybediyor. Yanlış 
planlama ve döviz kurunda 
yaşanan artış nedeniyle milyon-
lara vatandaş mağdur edilmiş 
durumda. Özellikle SMA hastası 
çocukların ihtiyaç duyduğu ilaç-
lara devlet eliyle ulaşılamaması 
ciddi sıkıntılara neden oluyor.

Güncel ilaç kurunun 4,57 
TL, Euro kurunun ise bu raka-

mın yaklaşık 3 katı civarında 
olması nedeniyle oluşan fark 
piyasada bulunmayan ilaçların 
artmasının en temel nedeni-
dir. Geçtiğimiz aylarda Türk 
Eczacılar Birliği’nin yaptığı 
açıklamada, 645 ilaçta sıkıntı 
yaşandığı kaydedilmiştir. Halk 
sağlığını tehdit eden bu durum 
karşısında önlem alınmazsa 
ilaç krizi derinleşecek gibi 
görünüyor.

Deva Partisi olarak tedaviye 
erişimde, bütüncül bir yakla-
şımla tedarik sisteminin tüm 
bileşenleri ile birlikte yeniden 
modellenmesi gerektiğini düşü-
nüyoruz. Deva partisi iktidarında 
ekonomik gelişimle birlikte ilaç 
tedarik sorunu sıfıra inecek, 
sağlık sisteminin temeline 
“koruyucu sağlık hizmetlerini” 
koyarak, halkımızın sağlığını 
koruyacağız.” dedi.

E. NACi AKSOY’DAN 
EKONOMi TEPKiSi

Deva Partisi İl Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı 
Av. Eren Naci AKSOY, ekonomi uyarısı yaptı.

Daha önce hayata geçirdi-
ği Bulancak Durağı şehir 

girişi projesi kapsamında balıkçı 
pazarı mevkiinde bulunan bara-
ka tipi yapıları yıkarak hem yolu 
genişleten hem de bölgedeki 
çirkin görselliği kaldıran Giresun 
Belediyesi aynı bölgede ikinci 
çalışmayı başlattı.

Bu kapsamda daha önce yı-
kılan binaların hemen arkasında 
yer alan iki metruk binanın daha 
kamulaştırma işlemleri tamam-
landı ve yıkım işlemleri yapılıyor. 

Yıkım işlemini yerinde 
takip eden Giresun Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu 
burada yaptığı açıklamada: 
”Bu çalışmalarımızda öncelikli 
olarak Giresun halkı teşekkürü 
hak ediyor. Şehrimize güzel 
bir giriş güzel bir meydan 
kazandırmak için bu bölgedeki 
çalışmalarımıza devam ediyo-
ruz. Bugün de kamulaştırma 
işlemleri tamamlanan iki binayı 
yıkıyoruz. Bu gerçekleştirdi-
ğimiz kamulaştırma çalışma-
sıyla birlikte aynı zamanda 
esnaf arkadaşlarımızın da 
kazançları ikiye katlanacaktır. 
Bu güzergâhta kamulaştırma 
işlemlerimizi mali imkanlarımız 
doğrultusunda sürdüreceğiz. 

Yeni belediye binamızın da 
mülkiyetini alma konusunda te-
maslarımız devam ediyor. Yine 
hemen üst tarafımızda bulunan 
Endüstri Meslek Lisesi projesiy-
le ilgili olarak ise Milli Eğitim ile 
görüşmelerimiz devam ediyor. 
Şayet alabilirsek buraya güzel 
bir otopark yapalım istiyoruz. 
Bu bölgeyi şehrin güzel bir 
meydanı haline dönüştürmeye 
kararlıyız. Şehrimizi değiştir-
meye güzelleştirmeye devam 
edeceğiz. Çünkü Giresun halkı 
bizden bunu istiyor” şeklinde 
konuştu.

DAL ÇIK AÇIKLAMASI
Dal Çık projesi hakkında da 

bilgi veren Başkan Şenlikoğlu: 
“Proje Dal Çık mı yoksa Köp-
rülü Kavşak mı şeklinde ka-
muoyunda bazı spekülasyon-
lar yapılıyor. Geçiş ister zemin 
altından ister üstünden olsun, 
karayolları literatüründe adı 
köprülü kavşaktır. Dolayısıyla 
anlatılmak istenen ve yatırım 
programına alınan bizim Dal 
Çık diye tabir ettiğimiz proje-
dir. Projenin yatırım programı-
na alınmasından dolayı Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere 

emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.

FİSKOBİRLİK KONUSU
Şenlikoğlu, bir basın men-

subunun Fiskobirlik hakkında 
sorusu üzerine ise: “Fiskobirlik 
binasıyla ilgili bize gelmiş bir şey 

yok, gelirse değerlendiririz. Bu-
rası fındık üreticisinin merkezi, 
Fiskobirlik bizim göz bebeğimiz. 
Bunlar tek başına alacağımız 
kararlar değil. Üreticimizle ve Gi-
resun halkıyla birlikte karar ve-
ririz, onların görüşü neyse onu 
uygularız” açıklamasını yaptı.

BELEDİYENİN KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

BULUNAN METRUK BiNALAR YIKILIYOR
BALIKCI PAZARI MEVKiiNDE



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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BABALARIN KIYMETİ
Baba oğluna kızar, ama hiç vazgeçemez ,
Onun gönlü kırılsa, bir yudum su içemez ,
Çocuklar babaların, varlığını sevse de ,

Babayı kaybetmeden, kıymetini bilemez ..

Baba çocuklarına, adım başı han yapar ,
Burunları kanasa, canından bir can kopar ,
Kendi canı gibidir, hiçbir şeye değişmez ,
Tapılacak şey olsa, san ki onlara tapar ..

Çocuklar ailenin pek bilmez kıymetini ,
İstekleri olmassa, yer başının etini ,

Babalar yaşlanınca, çucuk için zorluktur ,
Mirası kalacaksa, keserler biletini ..

Aslında düşünsene sen de müstakbel baba ,
Evladı büyüyünce, o çekecek(!) hesaba ,

Babaya yaptıkları ,elbet hatırlanacak ,
Çocuğun istekleri, ne olacak acaba ...

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI
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(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)
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(Yazısı Sayfa 2'de)
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(Yazısı Sayfa 5'te)
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(Yazısı Sayfa 2'de)
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(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

“OYSA BAKIP GÖREBİLECEK DU-
RUMDAYDILAR” (ANKEBUT SURESİ, 

29/38. AYETİN KISA ANALİZİ)
“Şeytan, yaptıkları işleri 

kendilerine süslü göster-
miş ve onları doğru yoldan 
alıkoymuştur. Oysa bakıp 
görebilecek durumdaydılar. 
(Ankebut Suresi, 29/38)” 

Yüce Allah Ankebut Sure-
sindeki bu ayette, Ad ve 
Semud kavimleri üzerinden 
evrensel olarak tüm insan-
lara bir mesaj vermektedir. 

Yüce Allah bu ayette, 
öncesindeki ayetlerde bah-
settiği Ad ve Semud kavim-
lerinin yaptığı azgınlıkları ve 
kötü işleri şeytanın onlara 
güzel gösterdiğini bildirir. 

Ayetin son cümlesi ise 
fevkalade önemlidir: “Oysa 
bakıp görebilecek durum-
daydılar” 

Demek ki insanlar yanlış 
bir davranışta bulundukları 
vakit, aslında o davranışın 
hatalı olduğunu bilip idrak 
edebilecek potansiyele 
sahiptir. Yani ayete göre, 
yanlışı defalarca yapmak bir 
gaflet hali değildir; aksine 
tüm uyarılara rağmen, bir 
yanlış yapılmaya devam 
ediliyorsa, farkında olarak 
ve isteyerek o yanlış yapılı-
yor demektir. Zira Ad ve Se-
mud kavimleri de Hz. Hud 

(a.s) ve Hz. Salih’in (a.s) 
tüm uyarılarına rağmen 
hatalarını yapmaya devam 
etmişlerdir. 

Ayetin günümüze mesajı 
şudur: İnsan Yüce Allah’ın 
söylediklerine kulaklarını 
kapatır, görmezden gelirse, 
şeytan o insana dost olur 
ve yaptığı bütün kötü işleri 
ona süslü ve güzel gösterir. 
Böylece insan, hatalarına 
kılıf uydurmak için bahane-
ler üretir. Fakat insan, tüm 
uyarılara rağmen, hatalarını 
ısrarla yapmaya devam 
ediyorsa bunu bilerek ve 
isteyerek yapıyordur; çünkü 
yorumunu yapmakta oldu-
ğum Ankebut Suresi, 29/38. 
ayete göre insan, yaptığı 
hatalı davranışların yanlış 
olduğunu fark edebilme 
ve görebilme yeteneğine 
sahiptir. 

Rabbim bizi, Kur’an’la yoğ-
rularak, O’nu hayatın mer-
kezine koyarak yaşamaya 
çalışan kullarından eylesin. 
Bizleri vahyi anlayanlardan, 
yaşayanlardan ve yaşatanlar-
dan eylesin. Kur’an’ın ve Hz. 
Peygamber’in (a.s) rehber-
liğinden ayrılmayan kulları 
arasına katsın.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Tatlı şöyle konuştu: “Ül-
kemiz, son yirmi yıldır 
diplomasiden askeri 

hamlelere, sanayiden teknolo-
jiye, sağlıktan adalete yaptığı 
devrimsel kalkınma hamle-
leri ile tarih sahnesinde kutlu 
yürüyüşüne devam etmektedir. 
Yapılan kalkınma hamlele-
riyle prangalarından kurtulan 
ülkemiz itibar kazanmış; bölge 
coğrafyasında ve uluslararası 
arenada söz sahibi bir ülke 

konumuna gelmiştir.
Bu büyük başarıda en büyük 

pay hiç şüphesiz Genel Başka-
nımız, Cumhurbaşkanımız Sn. 
Recep Tayyip Erdoğan’a aittir.

Siyasete girdiği yıllardan bu 
yana, muhalefete sayısız mağ-
lubiyet yaşatan, halkın teveccü-
hüyle seçimler kazanan Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın bu zaferlerini haz-
medemeyen “hazımsız güruh” 
sistematik ve gözü dönmüş bir 

şekilde saldırılar düzenlemeye 
devam etmektedir.

Ülkemiz, bir yandan son yir-
mi yılda gerçekleştirdiği yoğun 
kalkınma hamleleri serüvenine 
devam ederken; bir yandan 
da maalesef dünyanın hiçbir 
ülkesinde görülmeyecek kadar 
düşük seviyede bir muhalefet 
anlayışının engellemeleriyle 
karşı karşıya kalmaktadır.

Bu seviyesi düşük muhale-
fet anlayışı; ülkemizin içeride 

ve dışarıda menfaatinin her 
daim karşısında yer ala-
rak toplumsal huzurumuza 
kastedecek hiçbir fırsatı 
kaçırmamakta ve gizli açık 
her türlü ihanet şebekeleriyle 
ortak hareket etmekten imtina 
etmemektedir.

Milletimizin oylarıyla seçil-
miş Sn. Cumhurbaşkanımızın 
ve milletimizin değerlerinin 
karşısında durmayı muhalefet 
yapmak zanneden bu aciz 
zihniyet, bir kere daha kendi-
sini göstermiştir.

Söyleyecek sözü olmayan 
çaresizler, ya küfürler savu-
rur ya tehdit ve hakaretlerde 
bulunur ya da saldırıya geçer. 
Şundan emin olabilirsiniz, siz 
saldırdıkça biz liderimizi daha 
çok seviyoruz, ona daha sıkı 

sarılıyoruz. Siz saldırdıkça, 
Büyük Türkiye’nin Büyük Lide-
ri’nin açtığı yolda devam eden 
yürüyüşümüzü daha kararlı 
sürdürüyoruz.

Basın ilke ve ahlakına saygı 
duymayan zavallı sözde gaze-
teci Kabaş’ın, tek misyonu AK 
Parti ve Cumhurbaşkanımıza 
nefret kusmak olan bu televiz-
yon kanalında liderimize yaptığı 
hakaretleri asla kabul etmiyo-
ruz. Bu ülkeye hizmet etmekten 
başka derdi ve tasası olmayan 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a hakaret etmek 
kimsenin haddi değildir. Cum-
hurbaşkanlığı makamı, bu mille-
tin iradesini temsil eder. Milletin 
temsil edildiği Cumhurbaşkan-
lığı makamına hakaret etmek 
gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, 
zavallılıktır. Hiçbir akl-ı selim 
sahibi, hakareti ifade özgürlüğü 
olarak nitelendiremez.

Cumhurbaşkanımızı hedef 
alan bu çirkinliği, anti demokratik 
ve faşizan sözleri şiddetle kını-
yoruz. AK Parti teşkilatları olarak 
Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve 
Aykut Erdoğdu hakkında suç 
duyurusunda bulunduğumuzu 
ve bu meselenin sonuna kadar 
takipçisi olacağımızı tüm kamu-
oyunun bilgisine arz ederiz.”

AK Parti Giresun 
İl Başkanı Kenan 

Tatlı ve parti
kurmayları dün 

topluca suç 
duyurusunda 

bulundu.

Başkan Kenan Tatlı, CHP’yi eleştirdi

AK PARTi’DEN
SUC DUYURUSU

Afta Market ile Kızılay Giresun Şubesi 
işbirliğiyle düzenlenen ve 1 hafta 

sürecek etkinlik kapsamında 
24 Ocak pazartesi İnönü şubesinde   
25 Ocak salı Yeniyol şubesinde   
26 Ocak çarşamba Otogar şubesinde         
26 Ocak Çarşamba Teyyaredüzü şube-

sinde   
27 Ocak perşembe- Fatih şubesinde           
27 Ocak perşembe -  Gedikkaya şubesinde   
27 Ocak perşembe Bulancak şubesinde   
28 Ocak cuma aksu şubesinde kan bağı-

şı kampanyası devam edecek.
Afta Market Genel Müdürü Ömür Yüksel 

düzenledikleri kan bağışı kampanyası ile 
Kızılay aracılığıyla, kan ihtiyacı olan vatan-
daşlarımıza ulaşabilmenin gönül rahatlığını 
yaşıyoruz diyerek “ Kızılay’a kan sefer-
berliğinde biz de varız dedik. Bugün tüm 
personelimizle kan bağışı kampanyamızı 
başlattık.” dedi.

AFTA’dan örnek hamle
Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle dikkat çeken Afta 

Market, tüm şubelerini kapsayan kan bağışı kampanyası düzenledi.
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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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Endonezya’dan 
Giresun’a gelin geldi

Giresun’un Yağlıdere ilçe-
sinde, Endonezyalı Sri 

Retnowati (46) ile Giresunlu 
Metin Turan (58) düzenlenen 
nikah töreni ile dünya evine 
girdi. Yağlıdere ilçesinde 
yaşayan dört çocuk babası 
Turan ile 6 ay önce sosyal 
medya üzerinden tanıştığı Sri 
Retnowati evlilik kararı aldı. 
Yaklaşık bir ay önce ilçeye 
gelen Retnowati ile Turan’ın 
nikah akitleri için bugün Yağ-
lıdere Belediyesi’nde tören 
düzenlendi.

Çiftin nikahını kıyan 
Belediye Başkanı Yaşar 
İbaş, kendilerine mutluluklar 
dileğinde bulundu. Metin 
Turan, AA muhabirine yaptığı 

açıklamada, sosyal medya 
üzerinden tanıştığı eşiyle 
zaman içerisinde arkadaşlık-
larını sürdürdüklerini ve evlilik 
kararı aldıklarını söyledi.

Mutluluğunu da ifade eden 
Turan,”Bugün nikahımızı 
kıydırdık. Bu vesileyle ilçemiz 
nüfusuna bir kişi daha kazan-
dırmış olduk. O da Endo-
nezyalı oldu. Çok mutluyuz.” 
dedi. Turan soyadını alan En-
donezyalı Sri ise, Metin Turan 
ile evlenmekten ve Yağlıdere 
ilçesinde bulunmaktan duydu-
ğu mutluluğu dile getirdi.

Metin ve Sri Turan çiftinin 
Yağlıdere ilçesinde yaşaya-
cakları öğrenildi.

GİRESUN (AA)

AHMET GELDi HIZIR 
GiBi YETiSTi Giresun İli Damızlık Manda Ye-

tiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet 
GELDİ, ödeme müjdesi verdi.

Bu Kapsamda Doğal 
Enerji Kaynağı Olan 
Manda Ürünlerinin 

(Sütünün, Yoğurtunun, Kay-
mağının, Peynirinin) Üretim 
Tesisini de en kısa zamanda 
İlimize Bölgemize kazandır-
mak üzereyiz.

Bu Tesisimizi Çok Önemsi-
yoruz. Çünkü Üyelerimiz daha 
fazla kazanmak, Vatandaşla-

rımızda daha Sağlıklı yaşamı 
Hak ediyor.

Tüm bu çalışmalarda  ve 
2021 yılı halk elinde manda 
ıslah projesinin paralarını üre-
ticilerin hesabına yatırmamız-
da emeği olan başta sayın İL 
TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ 
Dr. Muhammet ANGIN ve eki-
bine, Proje Lideri Prof. Dr. İs-
mail KAYA’YA, tüm ilçe müdür-

lüklerine ve Milletvekillerimize 
desteklerinden ötürü şahsım 
ve tüm üyelerim  adına sonsuz 
şükranlarımı iletiyorum. Ordu 
ve  Trabzon’da olmayan man-
da birliğinin Giresun ekonomi-
sine kurulduğu 2012 yılından 
bu güne kadar  on beş milyon 
Türk lirası dağıtmanın haklı 
gururunu yaşamaktayız.” ifa-
delerini kullandı.

Aksoy, “Türkiye’de ya-
şanan kötü yönetim 

nedeniyle hemen her alanda 
görülen sıkıntılar ne yazık ki 
sağlık sektöründe de etkisini 
hissettirdi. Bu sıkıntıların başın-
da ise ilaç krizi geliyor. Herkesin 
kullandığı en temel ilaçlara dahi 
erişim özellikle son aylarda 
gittikçe azalıyor. Eczacılarımızın 
kullandığı ifade ile “yok listeleri” 
uzayıp gidiyor. Türkiye, diğer 

pek çok konuda olduğu gibi-
sağlıkta da sosyal devlet olma 
niteliğini hızla kaybediyor. Yanlış 
planlama ve döviz kurunda 
yaşanan artış nedeniyle milyon-
lara vatandaş mağdur edilmiş 
durumda. Özellikle SMA hastası 
çocukların ihtiyaç duyduğu ilaç-
lara devlet eliyle ulaşılamaması 
ciddi sıkıntılara neden oluyor.

Güncel ilaç kurunun 4,57 
TL, Euro kurunun ise bu raka-

mın yaklaşık 3 katı civarında 
olması nedeniyle oluşan fark 
piyasada bulunmayan ilaçların 
artmasının en temel nedeni-
dir. Geçtiğimiz aylarda Türk 
Eczacılar Birliği’nin yaptığı 
açıklamada, 645 ilaçta sıkıntı 
yaşandığı kaydedilmiştir. Halk 
sağlığını tehdit eden bu durum 
karşısında önlem alınmazsa 
ilaç krizi derinleşecek gibi 
görünüyor.

Deva Partisi olarak tedaviye 
erişimde, bütüncül bir yakla-
şımla tedarik sisteminin tüm 
bileşenleri ile birlikte yeniden 
modellenmesi gerektiğini düşü-
nüyoruz. Deva partisi iktidarında 
ekonomik gelişimle birlikte ilaç 
tedarik sorunu sıfıra inecek, 
sağlık sisteminin temeline 
“koruyucu sağlık hizmetlerini” 
koyarak, halkımızın sağlığını 
koruyacağız.” dedi.

E. NACi AKSOY’DAN 
EKONOMi TEPKiSi

Deva Partisi İl Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı 
Av. Eren Naci AKSOY, ekonomi uyarısı yaptı.

Daha önce hayata geçirdi-
ği Bulancak Durağı şehir 

girişi projesi kapsamında balıkçı 
pazarı mevkiinde bulunan bara-
ka tipi yapıları yıkarak hem yolu 
genişleten hem de bölgedeki 
çirkin görselliği kaldıran Giresun 
Belediyesi aynı bölgede ikinci 
çalışmayı başlattı.

Bu kapsamda daha önce yı-
kılan binaların hemen arkasında 
yer alan iki metruk binanın daha 
kamulaştırma işlemleri tamam-
landı ve yıkım işlemleri yapılıyor. 

Yıkım işlemini yerinde 
takip eden Giresun Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu 
burada yaptığı açıklamada: 
”Bu çalışmalarımızda öncelikli 
olarak Giresun halkı teşekkürü 
hak ediyor. Şehrimize güzel 
bir giriş güzel bir meydan 
kazandırmak için bu bölgedeki 
çalışmalarımıza devam ediyo-
ruz. Bugün de kamulaştırma 
işlemleri tamamlanan iki binayı 
yıkıyoruz. Bu gerçekleştirdi-
ğimiz kamulaştırma çalışma-
sıyla birlikte aynı zamanda 
esnaf arkadaşlarımızın da 
kazançları ikiye katlanacaktır. 
Bu güzergâhta kamulaştırma 
işlemlerimizi mali imkanlarımız 
doğrultusunda sürdüreceğiz. 

Yeni belediye binamızın da 
mülkiyetini alma konusunda te-
maslarımız devam ediyor. Yine 
hemen üst tarafımızda bulunan 
Endüstri Meslek Lisesi projesiy-
le ilgili olarak ise Milli Eğitim ile 
görüşmelerimiz devam ediyor. 
Şayet alabilirsek buraya güzel 
bir otopark yapalım istiyoruz. 
Bu bölgeyi şehrin güzel bir 
meydanı haline dönüştürmeye 
kararlıyız. Şehrimizi değiştir-
meye güzelleştirmeye devam 
edeceğiz. Çünkü Giresun halkı 
bizden bunu istiyor” şeklinde 
konuştu.

DAL ÇIK AÇIKLAMASI
Dal Çık projesi hakkında da 

bilgi veren Başkan Şenlikoğlu: 
“Proje Dal Çık mı yoksa Köp-
rülü Kavşak mı şeklinde ka-
muoyunda bazı spekülasyon-
lar yapılıyor. Geçiş ister zemin 
altından ister üstünden olsun, 
karayolları literatüründe adı 
köprülü kavşaktır. Dolayısıyla 
anlatılmak istenen ve yatırım 
programına alınan bizim Dal 
Çık diye tabir ettiğimiz proje-
dir. Projenin yatırım programı-
na alınmasından dolayı Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere 

emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.

FİSKOBİRLİK KONUSU
Şenlikoğlu, bir basın men-

subunun Fiskobirlik hakkında 
sorusu üzerine ise: “Fiskobirlik 
binasıyla ilgili bize gelmiş bir şey 

yok, gelirse değerlendiririz. Bu-
rası fındık üreticisinin merkezi, 
Fiskobirlik bizim göz bebeğimiz. 
Bunlar tek başına alacağımız 
kararlar değil. Üreticimizle ve Gi-
resun halkıyla birlikte karar ve-
ririz, onların görüşü neyse onu 
uygularız” açıklamasını yaptı.

BELEDİYENİN KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

BULUNAN METRUK BiNALAR YIKILIYOR
BALIKCI PAZARI MEVKiiNDE



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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Kaldırmaları gerekiyordu; 
Çünkü durmadan birilerini 

rahatsız ediyordu... 
Kapalı ‘kapılar’ arkasında; 
Kirli işlerle uğraşanların fo-

yasını meydana çıkarıyordu... 
Ortadan kaldırılması gere-

kiyordu; 
Durmadan tarikatçıların, bir 

gün ülkenin dört-bir tarafını 
örümcek ağı gibi saracağını 
yazıyordu... 

Her konuşma yaptığı 
yerde; 

Egemen güçlerin ve siya-
set erbabının ‘tarikatçılarla, 
cemaatçilerle’ sıkı-fıkı işbirliği 
içerisinde olduğunu anlatıyor-
du... 

Eh, durum böyle olunca 
da; 

Haliyle, bilumum tarikatçı-
lar, cemaatçiler, siyasetçiler 
ve örümcek kafalı gericiler, 
Uğur Mumcu’nun aydınlattığı 
‘mumundan’ rahatsız oluyor-
du... 

Ortadan kaldırılmalıydı; 
“İnsanlar sadece konuştuk-

ları şeylerden değil, sustukları 
şeylerden de sorumludurlar” 
düşüncesinden hareketle 

susmuyor ve durmadan ‘eşek 
arılarının yuvasına’ çomak 
sokuyordu! 

Yok; ‘silah kaçakçılığı ve 
terör’ iç-içe yaşarmış... 

Yok; ‘ülkemiz topraklarına 
gelen ‘Çekiç Güç’ gündüz kü-
lahlı gezer, gece teröristlere 
havadan silah indirirmiş... 

Yok; ‘liberal’ sistemle 
ülkenin bütün değerleri talan 
edilirmiş... 

Vesaire, vesaire... 
Şimdi böylesi bir ‘sakıncalı 

piyadenin’ yaşamasına!... 
Her gittiği yerde ‘meydanı 

boş bulup’ konuşmasına!

Nasıl göz yumulur, nasıl 
görmezlikten gelinir Allah 
aşkına!? 

Hele hele birde üstüne-üst-
lük; 

Herkesin gözlerinin içine 
baka-baka.. 

Hiç kimseden korkmuyor-
muş gibi uluorta; 

“Ben Atatürkçüyüm.. 
Ben cumhuriyetçiyim... 
Ben laikim... 
Ben antiemperyalistim... 
Ben tam bağımsız Türki-

ye’den yanayım... 
Ben insan hakları savunu-

cusuyum... 
Ben terörün karşısında-

yım... 
Ben yobazların, hırsızların, 

vurguncuların, çıkarcıların 
düşmanıyım.” diyen... 

Kimseden çekinmeyen... 
Korku nedir bilmeyen... 
Düşündüğü doğruları en 

yüksek perdeden söyleyen 
böyle birisini ‘bir punduna ge-
tirip’ ortadan kaldırmalı öyle 
değil mi!!? 

Yani; 
Sömürüsüz yaşamayı 

beceremeyen egemen güç-
lerin... 

Egemen güçlerin çanağın-
dan beslenen siyasetçilerin... 

Ve bu güçlerle işbirliği 
içinde olan; tarikatçıların, 
cemaatçilerin, yobazların 
ve gericilerin ‘saltanatlarını’ 
daha ilerileri taşıyabilmek için 
ayaklara dolaşan Uğur Mum-
cu gibileri ortadan kaldırmak 
caizdir!!! 

Tıpkı daha öncekiler gibi... 
Tıpkı pusuya düşürülüp 

öldürülenler gibi... 
Tıpkı Uğur Mumcu’nun 

söylediği gibi; 
“Biz tam bağımsız Türki-

ye’den yanayız” diye haykıran 
devrimci gençleri bir-bir avla-
yıp, yaşamına son verdikleri 
gibi; 

Kendisini ‘Kalpaksız Kuva-i 
Milliyeci’ olarak tanımlayan 
Uğur Mumcu da bir an önce 
ortadan kaldırılmalıydı... 

Ki; 
Öyle de yapıldı... 
1992 yılının 24 Ocak tari-

hinde kurulan sinsi ve kahpe 
tuzaklarla paramparça edilip 
ortadan kaldırıldı... 

“Bu kahpe tuzağı kim mi 

kurdu?” dediniz... 
Kimin kurduğu bilinmiyor... 
Kimin kurduğu bilinse de 

alenen açık-açık söylenmi-
yor!! 

“Faili meçhul” deniliyor... 
Çok-çok kişilerden ve ör-

gütlerden kuşkulanılıyor; 
Ancak aradan 30 yıl geç-

mesine rağmen hala buluna-
madı... 

Ve de bir türlü bulunamı-
yor!!... 

Aaaahh aah! 
Ne demeli bilmem ki!? 
Bu sohbeti nasıl bitirmeli... 
Durun en iyisi Uğur Mum-

cu’nun şu altın değerinde 
söylediği sözlerle bitirelim... 

Sağcısıyla-solcusuyla, 
birçok gazetecinin kendisine 
örnek aldığı Uğur Mumcu, 
hiçbir fikri olmadan ukalalık 
yaparak bir fikri olduğunu 
sananlar için diyor ki; 

“Bilgi sahibi olmadan fikir 
sahibi olunmaz.”

Kaypak, yağcı ve işine 
geldiğinde rüzgar gülü gibi 
her yanan dönek ve yalakalık 
yapanlar içinde şöyle der; 

“Haklıdan yana değil, 
Güçlüden yana olanlar; 

Korkak ve kaypak olurlar. 
Güç merkezi değiştikçe 

dönerler; 
Fırıldak olurlar...” 
Ve bir gün yaşamının ara-

basına konulan bir bombayla 
olacağını tahmin etmişçesi-
ne öngörü sahibi olan Uğur 
Mumcu, sanki ölüm şekline 
bilmişçesine şöyle konuşmuş-
tu ölmeden önce; 

“...yazdığım hiçbir konuyu 
yalanlayamadınız... 

Öyleyse vurun, parçala-
yın... 

Her parçamdan benim gibi-
ler beni aşacaklar çıkacaktır.” 

Çıkmadı mı? 
Çıktı... 
Hem de o kadar çok çıktı 

ki; 
Bugün Uğur Mumcu’yu rol 

model seçen ve ona benze-
mek isteyen o kadar çok ga-
zeteci dolaşıyor ki aramızda... 

Tıpkı onun yokluğunu gös-
termeyip ve boşluğunu dol-
durmak istercesine birbiriyle 
yarışan gazeteciler var... 

Onun için gözün arkada 
kalmasın Uğur Mumcu... 

Seni ortadan kaldıranlar 
henüz orta yere çıkıp ve göğ-
sünü gere gere; “Uğur Mum-
cu’yu ben ortadan kaldırdım” 
diyemiyor ama... 

Sana benzemek isteyen 
gazeteciler gün geçtikçe 
çoğalıyor ve; 

“Bizler, Uğur Mumcu gibi 
gazetecilik yapmak istiyoruz” 
diyor... 

Işıklar içinde uyu... 
Unutulmadın... 
Unutulmuyorsun... 
Unutulmayacaksın da...

VARLIĞINDAN RAHATSIZ OLDULAR 
SONUNDA ORTADAN KALDIRDILAR 

Mumcu için Atatürkçü Dü-
şünce Derneği Giresun 

Şubesi Adalet ve Demokrasi Haf-
tası kapsamında etkinlik düzenle-
di. Önceki ADD Başkanı eğitimci 
Hilmi Taşkın’ın moderatörlüğün-
de Belediye Nikah Salonu’nda 
gerçekleşen söyleşi programına; 
ÇGD temsilcisi Gazeteci Saliha 
Yayla ve Gazeteciler Derneği 
temsilcisi Gazeteci Ufuk Ke-
kül, konuşmacı olarak katıldı. 

Programın bir diğer konuğu olan 
Adalar Belediye Başkanı Erdem 
Gül ise hava muhalefeti nedeniy-
le İstanbul’dan gelemedi. Erdem 
programa görüntülü konuşma 
görseliyle katıldı.

ADD Başkanı Oğuzcan 
Özdemir burada yaptığı ko-
nuşmada “ülkemizi karanlığı 
sürükleyen 12 Eylül 1980 faşist 
darbesinin zeminini oluşturmak 
amacıyla başlayan cinayetler 

dizisinde önce ADD Kurucu Ge-
nel Başkanı Prof.Dr.Muammer 
Aksoy katledildi. Ardından seri 
cinayetler kalpaksız kuvayeci 
Uğur Mumcu’yla sürdü. Mum-
cu evinin önünde arabasına 
konulmasıyla paramparça edildi. 
İşte bu iki aydının öldürüldü-
ğü tarihler arasında Adalet ve 
Demokrasi Haftası kapsamında 
etkinlikler düzenleyerek hem bu 
cinayetlerin arkasındaki ger-
çekleri, nedenlerini, sonuçlarını 
irdeliyor, hem de kanlarının 
yerlerde kalmaması gerektiği 
çağrımızı yineliyoruz” dedi.
Anma etkinliğinde Mumcu’nun 
yaşamı, görüşleri, yazılarının da 
yer aldığı sunumlar da yapı-
lırken sonunda katılımcılara 
CHP İl Başkanı Fikri Bilge, 29 
Ekim Kadınları Derneği Başka-
nı Emine Şenel, ADD Başkanı 
Oğuzcan Özdemir tarafından 
teşekkür plaketi takdim edildi.

ADD’DEN ANLAMLI ETKiNLiK

Devlet Su İşleri (DSİ) 
Genel Müdürü hem-

şerimiz Kaya Yıldız Gire-
sun’u ziyaret etti. 

Yıldız, ilimizde DSİ’nin 
yaptığı ve yapacak olduğu 
projeleri yerinde inceleyerek 
bilgiler aldı. 

İlk olarak, Giresun 
Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu’nu makamında 
ziyaret eden Genel Müdür 
Yıldız, Şenlikoğlu ile samimi 
bir görüşme gerçekleştirdi. 
Şenlikoğlu, belediyenin ha-
yata geçirdiği ve planladığı 
projelerin yanı sıra DSİ’nin 
şehrimizdeki projeleri hak-
kında Yıldız’a bilgi aktardı.

2020 yılında Dereli’de 
yaşanan ve büyük hasar 
veren sel mağduriyetinin 
ardından adeta yeniden inşa 
edilen ilçede de inceleme-
lerde bulunan Yıldız, ilçede 

gelinen noktanın mutluluk 
verici olduğunu söyledi. 

Genel Müdür Yıldız daha 
sonra Çotanak Spor Komp-
leksi ile Eğitim Araştırma 
Hastanesi’nin olduğu alanda 
Aksu Deresi üzerine yapı-
lacak olan köprü projesini 
yerinde inceledi ve köprünün 
yakın zamanda yapımına 
başlanacağının müjdesini 
verdi. 

Yıldız, Çıtlakkale Mahal-
lesi Sönmez Caddesi 
Batlama yolu, Yeni Spor 
Salonu, Konakyanı, Fın-
dık Araştırma Enstitüsü 
ve Teyyaredüzü Boztekke 
sapağı bölgelerinde yapı-
lan ve yapılması planla-
nan köprülerle ilgili olarak 
ta yerinde incelemelerde 

bulundu.
Giresun Belediye Başka-

nı Aytekin Şenlikoğlu DSİ 
Genel Müdürü Kaya Yıldız’ın 
Giresun’a farklı bir gözle 
baktığını belirterek: ‘’Şehri-
mizin önemli köprü projeleri 
ve diğer konularda kendisin-
den taleplerde bulunuyoruz 
ve olumlu sonuçlar alıyoruz. 
Hiçbir zaman ilgisini ve 
desteğini bizden esirgeme-
yen Genel Müdürümüze 
teşekkür ediyorum. Özellikle 
Aksu ve Batlama’da ya-
pılmasını planladığımız iki 
köprü büyük ihtiyaç ve çok 
önem veriyoruz. Genel Mü-
dürümüz her iki projeyi de 
onaylayarak bizlere müjdeyi 
verdi. Giresun için çalışmaya 
devam edeceğiz’’ dedi.

DSİ GENEL MÜDÜRÜ YILDIZ GİRESUN’DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Belediyenin köprü 
projeleri hayata geçiyor
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 23 ..... 16 .... 6 ..... 1 ...... 41 .....17 ....24 .....54
2.İ. H. KONYASPOR ............ 22 ..... 13 .... 6 ..... 3 ...... 34 .....16 ....18 .....45
3.A. ALANYASPOR ............. 23 ..... 11 .... 5 ..... 7 ...... 41 .....33 ....8 .......38
4.A. DEMİRSPOR A.Ş. ........ 23 ..... 10 .... 7 ..... 6 ...... 35 .....25 ....10 .....37
5.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 23 ..... 10 .... 7 ..... 6 ...... 36 .....28 ....8 .......37
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 23 ..... 10 .... 6 ..... 7 ...... 35 .....31 ....4 .......36
7.A. HATAYSPOR ................ 23 ..... 11 .... 3 ..... 9 ...... 32 .....34 ....-2 ......36
8.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 22 ..... 10 .... 4 ..... 8 ...... 31 .....23 ....8 .......34
9.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ..... 22 ..... 9 ...... 5 ..... 8 ...... 27 .....28 ....-1 ......32
10.D. G. SİVASSPOR ........... 23 ..... 7 ...... 10 ... 6 ...... 30 .....24 ....6 .......31
11.Y. KAYSERİSPOR ........... 23 ..... 8 ...... 7 ..... 8 ...... 31 .....32 ....-1 ......31
12.V. F. KARAGÜMRÜK ..... 23 ..... 8 ...... 6 ..... 9 ...... 29 .....36 ....-7 ......30
13.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 23 ..... 7 ...... 6 ..... 10 .... 30 .....31 ....-1 ......27
14.GÖZTEPE A.Ş. ................. 23 ..... 7 ...... 6 ..... 10 .... 28 .....31 ....-3 ......27
15.GALATASARAY A.Ş. ..... 23 ..... 7 ...... 6 ..... 10 .... 28 .....33 ....-5 ......27
16.GZT GİRESUNSPOR ...... 23 ..... 7 ...... 5 ..... 11 ....22 .....25 ....-3 ......26
17.F. TAV ANTALYASPOR .. 23 ..... 6 ...... 6 ..... 11 ....23 .....34 ....-11 ....24
18.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 23 ..... 6 ...... 4 ..... 13 .... 21 .....39 ....-18 ....22
19.ALTAY .............................. 23 ..... 5 ...... 3 ..... 15 .... 24 .....38 ....-14 ....18
20.Ö. K. Y. MALATYASPOR 22 ..... 4 ...... 4 ..... 14 .... 18 .....38 ....-20 ....16

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
UEFA Konferans Ligi Ön Eleme
Alt Lig

23. HAFTANIN SONUÇLARI
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 1 - 1 ...........................................BEŞİKTAŞ A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR .......................1 - 1 ................................... FENERBAHÇE A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.........................5 - 0 .......VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ....................1 - 2 ............................................GÖZTEPE A.Ş.
FRAPORT TAV ANTALYASPOR ...............0 - 0 .....GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
ATAKAŞ HATAYSPOR ..............................0 - 0 .........................ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
ALTAY .........................................................0 - 1 ..........İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
GALATASARAY A.Ş. .................................1 - 2 ................................ TRABZONSPOR A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. .......................................3 - 1 .......................YUKATEL KAYSERİSPOR
GZT GİRESUNSPOR..................................1 - 3 ........................ AYTEMİZ ALANYASPOR

SiZiN KANALINIZ (YOUTUBE) ABONE 
OLMAYI VE TAKiP ETMEYi UNUTMAYIN

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftası 
oynanan 6 maçla tamamlandı.

Deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 geriye 
düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Trab-
zonspor, liderliğini sürdürdü.

Ligin 23. haftasında alınan sonuçlar 
şöyle:

Ö. K. Y. Malatyaspor- Beşiktaş: 1-1
D. Grup Sivasspor- Fenerbahçe: 1-1
A. Demirspor-V. F. Karagümrük: 5-0
Medipol Başakşehir-Göztepe: 1-2
Kasımpaşa-Y. Kayserispor: 3-1
A. Hatayspor- Çaykur Rizespor: 0-0
Altay- İttifak Holding Konyaspor: 0-1
Giresunspor- A. Alanyaspor: 1-3
F. TAV Antalyaspor- Gaziantep: 0-0
Galatasaray-Trabzonspor: 1-2

Ligin alt 
tarafı yanıyor

Taraftar daha 
ne yapsın?

Soğuk ve yağışlı havaya rağmen 
Giresunspor’u taraftarı Alanyas-

por maçında yalnız bırakmadı.
Yeşil-beyazlı taraftarlar, maçın ilk 

dakikalarında yenilen iki golün şokunu 
üzerinden çarçabuk atarak takımla-
rına destek oldu. Umut Nayir’in golü-
nün ardından tezahüratın temposunu 
da artıran Giresunspor taraftarı tartış-
masız günün en iyisiydi. Müsabakayı 
4283 sporsever takip etti. 

Golcü futbolcu; “Aytemiz Alan-
yaspor yeni hocasının gelmesi-
nin ardından ligin en organize 

oynayan takımlarından biri oldu. Geriden 
oyun kurarak çıkmak istediklerini biliyorduk. 
Önde baskı yaparken aldığımız risklerin de 
farkındaydık. Belki ilk beş dakikada yanlış 
baskı yaptık Doğru zamanda gidemememiz 
2-0 mal oldu. İç sahada bu bir gerginlik 
yarattı. Sonrasında pozisyonlar bulduk, 
golü de attık. İlk yarının sonlarında 2-2’yi 
bulabilsek maçın skoru farklı da olabilirdi. 
Son 3 haftadır zor durumdan geçiyoruz. 
Covid durumu, hastalar, milli takımda 
olanlar, cezalılar, sakatlıklar derken, oyuna 
girecek oyuncumuz bile olmuyor. Neredey-
se değişiklik yapamadan maçları bitiriyoruz. 
Tam takım olduğumuzda bir nebze olsun 
toparlayacağımızı düşünüyorum” dedi.

UMUT 
ATTI AMA...

Giresunsporlu Umut Nayir, Aytemiz Alanyaspor maçında skoru 2-2’ye 
getrecek pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendiremedklerini söyledi.

Mateos, ‘Herkesi 
Tebrik Ediyorum’
Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorum-

lusu Felipe Sanchez Mateos ise 
galibiyet aldıkları için duyduğu mutlulu-
ğu dile getirdi.

Rakiplerini tebrik eden Mateos, “2-0 
geriye düşseler de asla pes etmediler. 
Oyun anlayışını değiştirerek bizi zor 
duruma soktular. Bizim oyunumuzu zor-
laştırdılar. Herkesi tebrik ediyorum. Biz 
sadece 3 haftadır buradayız. Bizim oyun 
anlayışımız, topun bizde kalmasını isti-
yoruz. Top bizde kaldığı sürece kalemiz-
de göreceğimiz tehlikelere karşı gelmiş 
oluruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bugün defans hattında 3 oyuncuyu 
aynı anda değiştirdiklerine dikkati çeken 
Mateos, oyuna sonradan giren oyun-
cuların istedikleri katkıyı sağladıklarını 
söyledi.Mateos, Emre Akbaba’yı tebrik 
ederek, toplu ve topsuz oyuna çok bü-
yük katkı sağladığını sözlerine ekledi.



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 625 Ocak 2022 Salı

EVİMİZDE YOKUZ

Trabzonspor dep-
lasmanından aldığı 
beraberlik ile üst 

düzeyde moralli olan Gire-
sunspor, kendi evinde son 
haftaların başarılı takımı 
Alanyaspor’a ev sahipliği 
yaptı. Mili takımda ve sarı 
kart cezalısı olan futbolcular-
dan eksik olarak Alanyaspor 
karşısında Giresunspor oyu-
na hızlı başladı.  İlk üç daki-
kada gol pozisyonuna giren 
Giresunspor gol bulamayınca 
kontrataktan iki dakika içinde 
iki farklı mağlubiyete düştü.

Alanyaspor, her zaman 
üstüne gelen takımlara hızlı 
forvetleri ile gol atıyor. Aynı 
hafta içinde Hatayspor’a altı 
gol attılar. Üç maçtır kendi 
seyircimiz önünde galibiyet 
alamıyoruz. Galatasaray, 
Beşiktaş ve Trabzonspor gibi 
takımlardan deplasmanda 
puan alan Giresunspor, kendi 
evinde denk takımlara mağ-
lup oluyor.

Alanyaspor ayağa top 
yapan bir takım. Topsuz 
oyunu da iyi oynuyorlar. 
Giresunsporlu futbolcular 
farkı bire indirmek için acele 
yaptıkları paslaşmalar rakip 
takım futbolcularına gitti. Eli-
mize geçen fırsatları değer-
lendiremeyen Giresunspor 
ilk yarının son dakikalarında 
Umut ile farkı bire indirdiler. 
Giresunspor fark bire inince 
Alanyaspor alanında baskı 

kurdu. İlk yarı kora kor bir 
maç oynandı.

İkinci yarı Giresunspor 
baskı kurmaya çalışırken 
rakibin kontrataktan hü-
cum yapmasını da dikkate 
alarak oynamaya başladılar. 
Sağdan ve soldan yapılan 
hücumlarda final paslarının 
yerine ulaşamaması ya de-
fansa ya da kaleciye teslim 
edildi. Giresunspor baskısını 
artırarak beraberlik yakala-
mak, Alanyaspor ise galibiye-
tini korumak için kıran kırana 
mücadele yapıldı.

Son dakikalar yaklaştıkça 
ayağa top yaparak gol ara-
ması gereken Giresunspor, 
doldur boşalt taktiği ile 
oynamaya başlayınca rakibe 
avantaj verdi. 

Üçüncü gole davetiye 
çıkaran Giresunspor takı-
mı oldu. Yine kontrataktan 
üçüncü golü atan Alanyaspor 
evine şen döndü.. İlk yarının 
son maçı ile ikinci yarının iki 
maçını da kendi sahasında 
kaybederek misafir takımları 
sevindirdi. 

Giresunspor, deplasman-
da kuvvetli takımları yenerek 
seyircisini sevindirirken, 
kendi evinde oynadığı denk 
takımlara mağlup olması teh-
likeye davetiye çıkarır. Kendi 
sahamızda oynadığımız 
takımlara mutlak galibiyetle 
sonuçlandırmamız gerek-
mektedir.
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(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

Deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Giresunspor 
bu zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılacağına inanıyor.

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

 

 

 

Trabzonspor karşısın-
da 1 puan alan ve 
Taraftarlarına umut 

veren Giresunspor, kendi 
evinde Aytemiz Alanyaspor’a  
yenildi ve küme düşme tehli-
kesini yakından hissetmeye 
başladı.

Keleş, karşılaşma sonrası 
düzenlenen basın toplantısın-
da, maça iyi başladıklarını, 
baskı uyguladıklarını söyledi.

Rakibin ilk iki atağında 
gol bulduğunu belirtenKeleş, 
“Trabzon maçından sonra 
bu maçı iç sahada kazan-
mak istiyorduk. İç sahada da 
problemlerimiz var. 3 maçtır 
kazanamıyoruz, sıkıntılarımız 
var. Ama deplasmanlardan 
puanlarla dönüyoruz. Bugünkü 
maça da iyi başladık, baskıları 
iyi uyguladık fakat 2 pozisyon 
hatasından 2-0 geriye düştük. 
Fakat ondan sonra oyunu-
muzu değiştirdik, Hayrullah’ın 
sakatlanması oyunumuzu 
değiştirdi.” diye konuştu.

Keleş, üstün bir oyun 
oynadıklarını, rakiplerinin 
aksine kendilerinin girdikleri 
pozisyonları değerlendireme-
diklerini kaydederek, şöyle 
konuştu:”Hiçbir zaman eksik-
leri savunmam ama bugün 
oyuncu bile değiştiremedik. 
Dün gelen Doukara’yı mecbur 
oynatmak zorunda kaldık. Orta 

saha zaten sakat hepsi. Flavio 
da bugün fedakarlık yaparak 
oynadı. Oyuncularımdan, coş-
kularından, mücadelelerinden 
çok memnunum. Oyun olarak 
da iyi oynadılar. Girdiklerimizi 
atamayınca oyunu çevireme-
dik, sonuçta kaybettik. Ama 
oyun beni memnun etti. Bu 
hafta da transferlerimizi hal-
ledersek, çok daha iyi yerlere 
geleceğiz diye düşünüyorum.

KAMPI TERK ETTİ !
Giresunspor’da Aytemiz 

Alanyaspor maçından bir gün 
önce şok bir gelişme yaşandı-
ğı ve Yeni Zelandalı Champ-
ness’ın kimseye haber verme-
den kampı terk ettiği bildirildi.

Sergio’nun yokluğunda 
genç futbolcunun ilk 11’de 
sahaya çıkması bekleniyordu. 
Hakan Hoca’nın düşüncesi bu 
yöndeydi ancak maç arefesin-

de futbolcunun tesisleri terk 
ettiği öğrenildi. Genç futbol-
cunun hangi nedenden dolayı 
böyle bir karar aldığı bilinmi-
yor. Champness’in Giresun’u 
terk edip etmediği konusunda 
da bir bilgi yok. Öte yandan 
Giresunspor kulübünün maç 
saatinde stada noter getire-
rek oyuncusunun olmadığını 
tutanak tutturduğu öğrenildi. 
Giresunspor kulübünden bu 
konuda açıklama bekleniyor.

İKİ GÜN İZİN
Giresunspor’da milli maç 

arasından dolayı futbolculara 
iki gün izin verildi. Aytemiz 
Alanyaspor ile karşılaşan ve 
sahadan 3-1 yenik ayrılan 
Giresunspor’da teknik adam 
Keleş, talebelerine iki gün izin 
verdi. Çotanaklar, Çarşamba 
günü Antalya’da toplanacak 
ve deplasmanda Konyaspor 
ile oynayacağı karşılaşmaya 
hazırlanacak.

iSiMiZ GiDEREK
ZORLASIYOR

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 3-1 
mağlup olan GZT Giresunspor’da Teknik Direktör Hakan Keleş, “İç sahada da 

problemlerimiz var. 3 maçtır kazanamıyoruz, sıkıntılarımız var.” dedi

SADECE BiZiM 
iSTEMEMiZLE OLMUYOR!
Giresunspor’un teknk 

adamı Hakan Keleş, 
Trabzonsporlu Yunus Mallı’yı 
kadrosunda görmek istediğini 
ifade etti.

Hakan Keleş “Yunus Mallı’yı 
kadromuzda görmek istiyorum. 
Gelmek isterse O’nu renkle-
rimize katmak için gereken 
girişimleri yaparız” dedi. Öte 
yandan Abdullah Avcı ile 
görüşen Yunus Mallı, “Burada 
mutluyum. Verilen şansları 

iyi değerlendirmek istiyorum. 
Beni göndermeyin. Bu takıma 
faydalı olmak istiyorum” ifade-
lerini kullandı. Trabzonspor’da 
Abdullah Avcı kısa bir süre 
içerisinde Yunus Mallı ile ilgili 
son kararını verecek.


