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ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)
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(Yazısı Sayfa 3'te)
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

ONLAR TOPLUMCU 
SANATÇILARDI 

NİTELİKLİ FİLMLERDE 
OYNARLARDI

(Yazısı Sayfa 4’te)

‘Her Zaman 
Esnafımızın 
Yanındayız’

n 2’DE

ALi KARA’DAN
SiYASiLERE CAGRI
GESOB Başkanı Ali Kara,ilin sorunlarının çözümü için siyasilere çağrıda bulundu

Kara, “Kamu yatırım-
larının ekonomik 
büyüme üzerindeki 

etkilerinin yanı sıra sosyal 
ve kurumsal düzeyde farklı 
yansımaları bulunmaktadır. 
Bu doğrultuda çok boyutlu 
gelişme eksenlerinde iler-
leyerek hedeflere ulaşmayı 
sağlamalıyız.” dedi. 

Kara şu taleplerde 
bulundu

a) Öncelikle özel kesim 
yatırımlarını destekleme ilin 
gelişme potansiyellerini ha-
rekete geçirmeye istihdamı 
ve refahını artırmaya azami 
katkı sağlayacak olanlara 
yönlendirilmesi hedef alın-
malıdır

b) Kamu özel yatırımları-

nın birbirini tamamlayacak 
şekilde bütüncül bir bakış 
acısıyla ele alınarak kamu 
yatırımları özel sektör tara-

fından gerçekleştirilmeyecek 
ekonomik ve sosyal alt yapı 
alanlarına yoğunlaştırılmalı-
dır. n SAYFA 2’DE

BUFAP Baş-
kanı Gökhan 

Özcan’ın  Ordu’nun 
Altınordu ilçesinde 
görev yaptığı okulda ve 
memleketi Giresun’un 
Bulancak ilçesinde 2 
gün boyunca belgesel 
ekibi çekimlerini yaptı-
lar. n SAYFA 4’TE

Belgesele konu olarak 
BUFAP’ın hikayesi seçildi
Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait, Diyanet TV’nin Ömre Bedel Programı çekim 
ekibi geçtiğimiz günlerde BUFAP(Bulancak Farkındalık Platformu) Gönüllü 
Başkanı Gökhan Özcan’ın hayat hikayesini öğrenmek üzere Giresun’a geldi

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan yarın 
Giresun’a geliyor. Saat 

14.00’de Giresun Meydanı Ata-
park’ta halka hitap edecek olan 
Erdoğan, ilçelerde ki bazı hizmet-
lerin de açılışını yapacak. Erdo-
ğan’ın Dereli’deki afet konutları 
açılışını da yapacağı öğrenilirken, 
daha sonra partililer ile de bir 
araya geleceği ifade ediliyor.

ERDOGAN YARIN
GiRESUN’DA

ERDOGAN’A ‘2’ OZTURK TESEKKURU
Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan’ın Giresun ziyare-
tinin yankıları sürerken, son 
seçimlerde listede yer bulan 
Milletvekilleri Cemal Öztürk ve 
Sabri Öztürk’ün kendi siyasi 
geleceklerini riske sokarak 
Giresun Limanı, Fiskobirlik ve 
Özel İdare’ye sahip çıkmaları 
taktir topluyor.. n 3’TE

Giresun Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Hasan Çakırmelikoğlu, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Giresun’u ziyaret programından müj-
deler beklediklerini ifade etti. n 2’DE

TSO, ERDOĞAN’DAN MUJDE BEKLiYOR

‘Cumhurbaşkanı 
Erdoğan Belediyemizi 

Ziyaret Edecek’
n 3’TE

Muhtarlardan 
Erdoğan’a mektup

n 3’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

328 Ocak 
2022 Cuma www.giresungundem.com

ERDOGAN’A ‘2’ OZTURK TESEKKURU

Erdoğan’a bu liste için 
açık teşekkür eden 
bazı Giresunlular, 

“Cemal beyden önce Sabri 
bey bu ilde tek kalıyordu. 
Özel İdare’de 80 ilde olma-
yan borçlar yapılırken bu ilde 
kimse müdahale edemiyordu. 
Sayın Cemal bey geldi ve 2 
vekil durumu Sayın Süleyman 
Soylu’ya aktarınca soruna 

müdahale edildi. Özel İdare’yi 
bu hale getirenler ise hala 
özür dilemiyor. Giresun bu 
kadar kötü yönetilmeyi hiçbir 
zaman hak etmedi. Cemal 
ve Sabri bey el ele verip 
40 yıldır çalışmayan limanı 
çalıştırdı. Bu 2 milletvekilinin 
bu başarılarını kıskananlar 
siloları yıktırmak için her yolu 
deniyorlar. Dertleri manzara 
olsa önce Gümrük Binasını 
yıkarlar. Otelleri istimlak edip 
yıkarlardı. Ama dertleri silo 
değil, Sabri ve Cemal beyin bu 
ili daha başarılı yönetmeleridir. 
Bu 2 milletvekili, eski idarecile-
rin Seka’yı kapatması gibi, bu 
ilin tesislerini kapatmıyor ve 
hizmete açıyor. Fiskobirlik En-
tegre’nin yaşaması ve Kafes 
Balıkçığı için de adeta sefer-

berlik ilan ettiler. Fiskobirlik’e 5 
yıldızlı otel yaptırmak istiyorlar 
ama birileri şimdi o hizmeti 
de durdurmak için uğraşıyor. 
İstiyorlar ki Giresun’da bir 
hizmet olmasın ve bu 2 siya-
setçi bir daha bu ilde siyaset 
yapmasın. 2 vekilimiz 4 direkt 
ile devraldıkları hastane, stad 
ve tünel inşaatlarını da bu 
yoklukta bitirdi ve eski siyasi 
kadroları hizmet olarak 100’e 
katladı. Hizmet etmek dışında 
kime ne yapmışlar. Şimdi Özel 
İdare yavaş yavaş kendi-
ne geliyor. Liman harıl harıl 
çalışıyor. Entegre çalışıyor 
ama kimse bu 2 vekilin tarihi 
başarısını görmek istemiyor. 
Kıskançlık diz boyu olmuş. 
Kendi dönemlerinde yapılan 
ve manzaraya uyan tek eser-

leri dahi yok. İmar yasalarına 
uyup kaç binalarında otopark 
yaptırıp çevreyi korumuşlar. 
Tek eserleri yok bu yönde…” 
diye konuştular.

GİRESUN LİMANI 
DÜNYADA GÖZ 
KAMAŞTIRIYOR

BU arada Giresun Limanı, 
ticaretteki başarısıyla adeta 
göz kamaştırıyor…Dünya ti-
caretinin markası haline gelen 
Giresun Limanı yaklaşık 3 
bin kişiye iş imkanı verirken,1 
milyon ton iş hacmi ile ülkeye 
900 milyon dolar döviz girdisi 
sağlıyor. 250 trilyon altyapı 
yatırımı ile Giresun Limanı’nı 
yeniden hayata döndüren iş-
letmeci firma ise pandemi dö-

nemindeki yatırımları ile İlimiz 
ve yöremiz esnafı için adeta 
can simidi oldu. Günlük 10 
bin tonluk yükleme hacmine 
ulaşarak ülkemiz için stratejik 
bir marka haline gelen Giresun 
Limanı’nın doğru kullanılması 
halinde Asya ve Ortadoğu 
arasında bir lokomotif merkez 
haline dönüşebileceği ifade 
ediliyor.

Yağlıdere Erol Çatalbaş 
Meslek Yüksek Okulu 

Acil Durum Afad yönetimi bölü-
mü ikinci sınıfında okuyan kız 
öğrenciler Belediye Başkanı 
Yaşar İbaş’a teşekkür ziyareti 
düzenlediler.

Ziyarette, günün anısına 
öğrenciler tarafından Başkan 
İbaş’a verdiğiniz emekler 
ve çabalar için çok teşekkür 
ederiz. Allah sizden razı olsun.
Afad güz dönemi 2.sınıf kız 
öğrenciler adına yazılı olan  
çiçek takdim edildi.

Yağlıdere Erol Çatalbaş 
Meslek Yüksek Okulunda 
eğitim gören öğrencileri ilçede 
ağırlamaktan mutlu oldukları-
nı belirten Belediye Başkanı 
Yaşar İbaş;öğrencilere ikinci 
dönen memleketlerinde göre-
cek oldukları staj da başarılar 
dilediğini ifade etti.

Öğrencilerden İbaş’a Teşekkür Var

Toplu açılış töreni, AK Parti 
İl Danışma Kurulu top-

lantısı ve Dereli’de afet evleri ile 
işyerlerinin vatandaşlara teslimi 
programı kapsamında Cumarte-
si günü Giresun’a gelecek olan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan Giresun Belediyesi’ni 
de ziyaret edecek.

Giresun programı çerçeve-
sinde Giresun Belediyesi’ni de 
ziyaret edecek olan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, aynı zamanda 

belediyede yemek programına 
da katılacak.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu ise ziyaret 
esnasında Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a göreve geldiğinden 
bugüne kadar olan süreçte 
hayata geçirdiği ve devam eden 
projeleri kapsayan bir sunum 
yapacak ve projeleri görselleriy-
le birlikte dosya halinde Erdo-
ğan’a takdim edecek.  

Giresun Belediye Başkanı Ay-

tekin Şenlikoğlu, konuya ilişkin 
yaptığı değerlendirmede: “Lide-
rimizi, Sayın Cumhurbaşkanımı-
zı Giresun’umuzda ağırlayacak 

olmanın heyecanını yaşıyoruz. 
Giresunlular olarak Cumhur-
başkanımızı ağırlamaktan 
şeref duyacağız. Sayın Cum-
hurbaşkanımızın belediyemize 
yapacağı ziyarette şehrimizde 
hayat bulan ve yapımı devam 
eden projelerimizi zat-ı alilerine 
sunacağız. Şehrimizdeki deği-
şim ve dönüşümü ortaya koyan 
hamlelerimizi, nihai hedeflerimizi 
Devlet Başkanımıza anlataca-
ğız” dedi.

‘Cumhurbaşkanı Erdoğan 
belediyemizi ziyaret edecek’

Muhtarlardan 
Erdoğan’a mektup

Giresun’da kadınlar, evlerin-
de ürettikleri el emeği göz 

nuru ürünleri Giresun Beledi-
yesi tarafından tahsis edilen 
yöresel ürünler pazarında 
satarak ev ekonomilerine katkı 
sunuyor.

Emek vererek ürettikleri ürün-
lerin değer bulmasından büyük 
memnuniyet duyan kadınlar, bir 
yandan sosyalleşip bir yandan da 
fikir alışverişinde bulunarak dene-

yimlerini paylaşıyor.
Giresun Belediyesi öncülü-

ğünde kurulan ‘Sınırlı Sorumlu 
Giresun Kadın Girişimi Üretim ve 
İşletme Kooperatifi’ne üye kadın-
lar ürettikleri birbirinden lezzetli 
yöresel tatları (armut balı, üzüm 
şırası, fasulye tuzlaması, mantar 
tuzlaması, reçel, sirke, dut kuru-
su, yufka, mısır unu, yarma vb.)  
Çınarlar Mahallesi’nde bulunan 
yöresel ürünler pazarında satışa 

sunuyor.
Toprağın bereketini üretime 

dönüştüren, alın teriyle ekmeğini 
kazanan, emeği ile hayata sevgi 
ve merhamet veren, şehir 
ekonomisinde benim de 
katkım var diyen kadınlar 
kooperatif aracılığıyla iş gü-
cüne büyük katkı sağlıyor.

Kooperatif Başkanı Gül-
can Günaydın öncülüğünde 
ve deneyimli ekiplerle bir-

likte sürdürülen üretim çalış-
malarıyla ilgili konuşan Giresun 
Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu, kadınların istihdama 

ve sosyal hayata katılımını artır-
mayı hedeflediklerini belirterek: 
“Kadınlarımızın el emeği göz 
nuru ürünlerini ekonomik ka-

zanca dönüştürmeleri ve 
istihdama katılmaları için 
hem kadın kooperatifi kur-
duk, hem de ürünlerinin 
satışının konforlu güvenli 
bir yerde yapılabilmeleri 
için de yöresel ürünler 
pazarlarını hayata geçir-

dik. Biz, kadının elinin değdiği 
her ürünün güvenilir olacağına 
inanıyor, kadınlarımızın güven-
le üretebilmesi için de onlara 
gerekli destekleri sağlıyoruz. Bir 
anlamda da hem öğrenmeye 
hem de üretmeye teşvik ediyo-
ruz” dedi.

Diğer yandan, ürünlerin web 
sitesi üzerinden de satışa sunula-
cağı ve bu konudaki çalışmaların 
son aşamaya geldiği de bildirildi.

Ev Ekonomisine katkı sağlıyorlar

Tarım ve Orman Ba-
kanlığı tarafından ülke 

genelinde uygulamaya konu-
lan “Bölgesel Risklerin Azal-
tılmasına Dayalı Şap Hastalı-
ğının Kontrol ve Eradikasyon 
Projesi” kapsamında;  Giresun 
merkez ve 15 ilçemizde 1 Şu-
bat – 31 Mayıs 2022 tarihleri 
arasında büyükbaş hayvanla-
ra yönelik olarak “Şap Aşılama 
Kampanyası” düzenlenecek… 
Kampanya ile birlikte 2 aylık 
yaşın üzerindeki (aşısız anne-
lerden doğan yavrularda ise 
14 günlük yaşın üzerindeki) 
tüm sığır cinsi hayvanlar şap 
hastalığına karşı aşılanacak

Tarım İl Müdürlüğü konuyla 
ilgili şu bilgileri verdi

“Ayrıca Şap Aşılama Kam-
panyasına eş zamanlı olarak 
“Sığırların Nodüler Ekzantemi 
(LSD, Yumrulu Deri Hastalığı) 
Hastalığının Kontrolü ve Ön-
lenmesi Projesi” çerçevesinde 
düzenlenecek olan “Sığırların 
Nodüler Ekzantemi Aşılama 
Kampanyası’ ile il genelinde 3 
aylık yaştan büyük tüm sığır 
cinsi hayvanlar LSD hastalığı-
na karşı aşılanacaktır. Aşılama 
kampanyası tamamlandıktan 
sonra 3 aylık yaşa gelen buza-

ğıların aşılamaları yıl sonuna 
kadar sürdürülecektir. 

Halk arasında ‘Dabak’ 
olarak bilinen şap hastalığı 
bütün çift tırnaklı hayvanlarda 
rastlanan çok bulaşıcı viral bir 
hastalıktır. Ağızda, tırnakta ve 
memelerde yaralar oluşturan 
bu hastalık; et veriminde 
%30-45, süt veriminde %15-
35 arasında verim kayıplarına 
neden olur. Özellikle genç 
hayvanlar hastalığa karşı son 
derece hassas olup, ölümlere 
yol açabilir.

Viral ve oldukça bulaşıcı 
olan LSD hastalığı ise, deride 
yumruların ve nodüllerin 
görülmesi ile karakterizedir. 
Hastalıktan kaynaklı %45-
65 oranında verim kayıpları 
meydana gelmektedir. İhbarı 
mecburi bir hastalık olan 
LSD’ye yakalanan hayvanlar 
tazminatlı olarak itlaf edilir. 
Hastalıktan korunmanın en 
önemli iki yolu, hayvanların 
hastalığa karşı aşılanması 
ve bulaşmada rol oynayan 
sineklerle mücadeledir.

Sığır cinsi hayvanların iller 
arası nakillerinde; ‘Veteriner 
Sağlık Raporu’ bulundurmak 
mecburidir. Bu raporu alabil-

mek için sığır cinsi hayvanlar, 
yılda iki defa şap aşısı ve bir 
defa LSD aşısı ile aşılanmış 
olmak zorundadır. 

Üreticilerimizin kampanya 
döneminde hayvanlarına aşı 
yaptırmaları 5996 sayılı kanun 
gereğince mecburi olup, aksi 

taktirde cezalı duruma düşecek-
lerdir. Daha ayrıntılı bilgi almak 
isteyen hayvan sahiplerinin, İl 
Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı 
ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlü-
ğüne ve İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüklerimize müracaat 
etmeleri önemle duyurulur.”
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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)
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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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‘Her Zaman esnafımızın 
yanındayız’

Öğrenci Danışma
Merkezi Kuruldu

Giresun Belediyesi 
üniversite öğrenci-

lerinin her zaman yanında 
olmaya devam ediyor.

Giresun Üniversitesi 
Güre yerleşkesinde be-
lediye tarafından kurulan 
danışma merkezinde 
üniversite öğrencilerine 
birçok konuda ücretsiz 
danışmanlık ve rehberlik 
hizmeti veriliyor. Giresun’un 
tarihi ve kültürel alanların-
dan bahsedilen merkezde 
belediyenin ulaşım, altyapı, 
kültür ve sosyal faaliyetleri 

anlatılırken, öğrencile-
rin görüş ve önerileri de 
alınıyor. Yetkililer tarafın-
dan öğrencilere talep ve 
isteklerinin olup olmadığı 
sorulurken, özellikle yurt 
konusunda sorun yaşayan 
öğrencilerin talepleri de de-
ğerlendirme altına alınıyor.

Ayrıca, öğrencilerin 
sunmuş olduğu fikir ve 
önerilerde oldukça önem-
senerek danışma merke-
zinde bulunan belediye 
yetkilileri tarafından kayıt 
altına alınıyor.

Keşap Belediye Baş-
kanı Mehmet Emür 

iş yeri açılışına katılarak, 
işletmenin hayırlı olması 
temennisinde bulundu.

Başkan Emür  “Pınar 
Öztürk’e ait Hayel Cafe işye-

rinin açılışını gerçekleştirdik. 
Yeni açılan iş yerinin başta 
Keşap’ımıza ve iş yeri sahibi 
kardeşimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Biz belediye ola-
rak her zaman esnafımızın 
yanındayız.” dedi.

ALi KARA’DAN
SiYASiLERE CAGRI
GESOB Başkanı Ali Kara,ilin sorunlarının çözümü için siyasilere çağrıda bulundu

c) Kamu alt yapı yatırımları 
özel kesimde üretim maliyetle-
rinin azaltılmasını yeni üretim 
kapasitelerinin oluşturulmasını ve 
üretimin sağlıklı ve rekabetçi ge-
lişmesini destekleyecek biçimde 
planlanmalıdır.

Kara ayrıca, “Giresun Doğu 
Karadeniz bölgesinin yeşille 
donatılmış bir tabiat cennetidir. 
İlimizin ekonomik ve sosyal 
yönden kalkınabilmesi ve ge-
lişebilmesi için hükümetimizce 
sorunlarının çözümüne yönelik 
önemli yatırımları olmuştur, 
olmaya da devam etmekte 
olduğunu gözlemlemekteyiz 
ve gelen hizmetlere gönülden 
teşekkür ediyoruz. Ancak konu-
ya bölgesel baktığımızda doğu 
ve batımızda ki komşu illerin 
gelişme seviyesine ulaştığımız 

söylenemez.” dedi. 
Kara siyasilere seslenerek”İşte 

bu aşamada Cumhurbaşkanımı-
zın ilimizi ziyaretinde yetkililerce 
konu masaya yatırılarak yapılma-
sı planlanan;

1-Giresun Güney Çevre yolu.
2-Erzincan-Gümüşhane, 

Tirebolu tren yolu ve tren yolunun 
denizle birleştiği noktaya ulusla-
rarası ticari liman.

3-Giresun –Şebinkarahisar-Su 
şehir arası bölünmüş yol

4-Tirebolu-Gümüşhane arası 
bölünmüş yol programı.

5-Turizm yatırımlarının 
harekete geçirilmesi için Sayın 
Cumhurbaşkanımızın desteği 
ile bölgesel kalkınmışlık farkının 
ilimiz adına dengelenmesi konu-
sunda girişimlerin büyük bir fırsat 
olarak değerlendirmeliyiz.”

TSO, ERDOĞAN’DAN MUJDE BEKLiYOR
Giresun’un ulaşım ve 

imalat sanayi altyapı-
sında mega projelere ihtiyacı 
olduğuna dikkat çeken Başkan 
Çakırmelikoğlu; “10 yılı aşkın 
zamandır mücadelesini ver-
diğimiz Giresun Güney Çevre 
Yolu Projesi başta olmak 
üzere, Samsun-Sarp Demir-

yolu Projesi ile Giresun’a 3 ve 
4. OSB yatırım kararlarının 
ilgili bakanlıklarca alınmasının 
ilimiz, bölgemiz 
ve ülkemiz adına 
stratejik olacağı-
na inanmaktayız. 
Özellikle Giresun 
Güney Çevre Yolu 

Projesi sadece Giresun’un 
ulaşım ve ekonomik kalkın-
masına fayda sağlamayacağı 

gibi ülkemizin 
uluslararası yol ağı 
standardının yük-
seltilmesi adına 
yararlı olacağını 
ön görmekteyiz. 

Bu doğrultuda proje ihalesi 
tamamlandığı ifade edilen 
Giresun Güney Çevre Yolu için 
yatırım kararı gerekmektedir. 
Bu kapsamda 29 Ocak 2022 
Cumartesi günü ilimizi ziyaret 
edecek olan Sayın Cumhur-
başkanımız Erdoğan’dan müj-
deler beklemekteyiz.” dedi.

İlkbahar dönemi aşılama kampanyaları başlıyor

SAP ASISI UYARISI



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

328 Ocak 
2022 Cuma www.giresungundem.com

ERDOGAN’A ‘2’ OZTURK TESEKKURU

Erdoğan’a bu liste için 
açık teşekkür eden 
bazı Giresunlular, 

“Cemal beyden önce Sabri 
bey bu ilde tek kalıyordu. 
Özel İdare’de 80 ilde olma-
yan borçlar yapılırken bu ilde 
kimse müdahale edemiyordu. 
Sayın Cemal bey geldi ve 2 
vekil durumu Sayın Süleyman 
Soylu’ya aktarınca soruna 

müdahale edildi. Özel İdare’yi 
bu hale getirenler ise hala 
özür dilemiyor. Giresun bu 
kadar kötü yönetilmeyi hiçbir 
zaman hak etmedi. Cemal 
ve Sabri bey el ele verip 
40 yıldır çalışmayan limanı 
çalıştırdı. Bu 2 milletvekilinin 
bu başarılarını kıskananlar 
siloları yıktırmak için her yolu 
deniyorlar. Dertleri manzara 
olsa önce Gümrük Binasını 
yıkarlar. Otelleri istimlak edip 
yıkarlardı. Ama dertleri silo 
değil, Sabri ve Cemal beyin bu 
ili daha başarılı yönetmeleridir. 
Bu 2 milletvekili, eski idarecile-
rin Seka’yı kapatması gibi, bu 
ilin tesislerini kapatmıyor ve 
hizmete açıyor. Fiskobirlik En-
tegre’nin yaşaması ve Kafes 
Balıkçığı için de adeta sefer-

berlik ilan ettiler. Fiskobirlik’e 5 
yıldızlı otel yaptırmak istiyorlar 
ama birileri şimdi o hizmeti 
de durdurmak için uğraşıyor. 
İstiyorlar ki Giresun’da bir 
hizmet olmasın ve bu 2 siya-
setçi bir daha bu ilde siyaset 
yapmasın. 2 vekilimiz 4 direkt 
ile devraldıkları hastane, stad 
ve tünel inşaatlarını da bu 
yoklukta bitirdi ve eski siyasi 
kadroları hizmet olarak 100’e 
katladı. Hizmet etmek dışında 
kime ne yapmışlar. Şimdi Özel 
İdare yavaş yavaş kendi-
ne geliyor. Liman harıl harıl 
çalışıyor. Entegre çalışıyor 
ama kimse bu 2 vekilin tarihi 
başarısını görmek istemiyor. 
Kıskançlık diz boyu olmuş. 
Kendi dönemlerinde yapılan 
ve manzaraya uyan tek eser-

leri dahi yok. İmar yasalarına 
uyup kaç binalarında otopark 
yaptırıp çevreyi korumuşlar. 
Tek eserleri yok bu yönde…” 
diye konuştular.

GİRESUN LİMANI 
DÜNYADA GÖZ 
KAMAŞTIRIYOR

BU arada Giresun Limanı, 
ticaretteki başarısıyla adeta 
göz kamaştırıyor…Dünya ti-
caretinin markası haline gelen 
Giresun Limanı yaklaşık 3 
bin kişiye iş imkanı verirken,1 
milyon ton iş hacmi ile ülkeye 
900 milyon dolar döviz girdisi 
sağlıyor. 250 trilyon altyapı 
yatırımı ile Giresun Limanı’nı 
yeniden hayata döndüren iş-
letmeci firma ise pandemi dö-

nemindeki yatırımları ile İlimiz 
ve yöremiz esnafı için adeta 
can simidi oldu. Günlük 10 
bin tonluk yükleme hacmine 
ulaşarak ülkemiz için stratejik 
bir marka haline gelen Giresun 
Limanı’nın doğru kullanılması 
halinde Asya ve Ortadoğu 
arasında bir lokomotif merkez 
haline dönüşebileceği ifade 
ediliyor.

Yağlıdere Erol Çatalbaş 
Meslek Yüksek Okulu 

Acil Durum Afad yönetimi bölü-
mü ikinci sınıfında okuyan kız 
öğrenciler Belediye Başkanı 
Yaşar İbaş’a teşekkür ziyareti 
düzenlediler.

Ziyarette, günün anısına 
öğrenciler tarafından Başkan 
İbaş’a verdiğiniz emekler 
ve çabalar için çok teşekkür 
ederiz. Allah sizden razı olsun.
Afad güz dönemi 2.sınıf kız 
öğrenciler adına yazılı olan  
çiçek takdim edildi.

Yağlıdere Erol Çatalbaş 
Meslek Yüksek Okulunda 
eğitim gören öğrencileri ilçede 
ağırlamaktan mutlu oldukları-
nı belirten Belediye Başkanı 
Yaşar İbaş;öğrencilere ikinci 
dönen memleketlerinde göre-
cek oldukları staj da başarılar 
dilediğini ifade etti.

Öğrencilerden İbaş’a Teşekkür Var

Toplu açılış töreni, AK Parti 
İl Danışma Kurulu top-

lantısı ve Dereli’de afet evleri ile 
işyerlerinin vatandaşlara teslimi 
programı kapsamında Cumarte-
si günü Giresun’a gelecek olan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan Giresun Belediyesi’ni 
de ziyaret edecek.

Giresun programı çerçeve-
sinde Giresun Belediyesi’ni de 
ziyaret edecek olan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, aynı zamanda 

belediyede yemek programına 
da katılacak.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu ise ziyaret 
esnasında Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a göreve geldiğinden 
bugüne kadar olan süreçte 
hayata geçirdiği ve devam eden 
projeleri kapsayan bir sunum 
yapacak ve projeleri görselleriy-
le birlikte dosya halinde Erdo-
ğan’a takdim edecek.  

Giresun Belediye Başkanı Ay-

tekin Şenlikoğlu, konuya ilişkin 
yaptığı değerlendirmede: “Lide-
rimizi, Sayın Cumhurbaşkanımı-
zı Giresun’umuzda ağırlayacak 

olmanın heyecanını yaşıyoruz. 
Giresunlular olarak Cumhur-
başkanımızı ağırlamaktan 
şeref duyacağız. Sayın Cum-
hurbaşkanımızın belediyemize 
yapacağı ziyarette şehrimizde 
hayat bulan ve yapımı devam 
eden projelerimizi zat-ı alilerine 
sunacağız. Şehrimizdeki deği-
şim ve dönüşümü ortaya koyan 
hamlelerimizi, nihai hedeflerimizi 
Devlet Başkanımıza anlataca-
ğız” dedi.

‘Cumhurbaşkanı Erdoğan 
belediyemizi ziyaret edecek’

Muhtarlardan 
Erdoğan’a mektup

Giresun’da kadınlar, evlerin-
de ürettikleri el emeği göz 

nuru ürünleri Giresun Beledi-
yesi tarafından tahsis edilen 
yöresel ürünler pazarında 
satarak ev ekonomilerine katkı 
sunuyor.

Emek vererek ürettikleri ürün-
lerin değer bulmasından büyük 
memnuniyet duyan kadınlar, bir 
yandan sosyalleşip bir yandan da 
fikir alışverişinde bulunarak dene-

yimlerini paylaşıyor.
Giresun Belediyesi öncülü-

ğünde kurulan ‘Sınırlı Sorumlu 
Giresun Kadın Girişimi Üretim ve 
İşletme Kooperatifi’ne üye kadın-
lar ürettikleri birbirinden lezzetli 
yöresel tatları (armut balı, üzüm 
şırası, fasulye tuzlaması, mantar 
tuzlaması, reçel, sirke, dut kuru-
su, yufka, mısır unu, yarma vb.)  
Çınarlar Mahallesi’nde bulunan 
yöresel ürünler pazarında satışa 

sunuyor.
Toprağın bereketini üretime 

dönüştüren, alın teriyle ekmeğini 
kazanan, emeği ile hayata sevgi 
ve merhamet veren, şehir 
ekonomisinde benim de 
katkım var diyen kadınlar 
kooperatif aracılığıyla iş gü-
cüne büyük katkı sağlıyor.

Kooperatif Başkanı Gül-
can Günaydın öncülüğünde 
ve deneyimli ekiplerle bir-

likte sürdürülen üretim çalış-
malarıyla ilgili konuşan Giresun 
Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu, kadınların istihdama 

ve sosyal hayata katılımını artır-
mayı hedeflediklerini belirterek: 
“Kadınlarımızın el emeği göz 
nuru ürünlerini ekonomik ka-

zanca dönüştürmeleri ve 
istihdama katılmaları için 
hem kadın kooperatifi kur-
duk, hem de ürünlerinin 
satışının konforlu güvenli 
bir yerde yapılabilmeleri 
için de yöresel ürünler 
pazarlarını hayata geçir-

dik. Biz, kadının elinin değdiği 
her ürünün güvenilir olacağına 
inanıyor, kadınlarımızın güven-
le üretebilmesi için de onlara 
gerekli destekleri sağlıyoruz. Bir 
anlamda da hem öğrenmeye 
hem de üretmeye teşvik ediyo-
ruz” dedi.

Diğer yandan, ürünlerin web 
sitesi üzerinden de satışa sunula-
cağı ve bu konudaki çalışmaların 
son aşamaya geldiği de bildirildi.

Ev Ekonomisine katkı sağlıyorlar

Tarım ve Orman Ba-
kanlığı tarafından ülke 

genelinde uygulamaya konu-
lan “Bölgesel Risklerin Azal-
tılmasına Dayalı Şap Hastalı-
ğının Kontrol ve Eradikasyon 
Projesi” kapsamında;  Giresun 
merkez ve 15 ilçemizde 1 Şu-
bat – 31 Mayıs 2022 tarihleri 
arasında büyükbaş hayvanla-
ra yönelik olarak “Şap Aşılama 
Kampanyası” düzenlenecek… 
Kampanya ile birlikte 2 aylık 
yaşın üzerindeki (aşısız anne-
lerden doğan yavrularda ise 
14 günlük yaşın üzerindeki) 
tüm sığır cinsi hayvanlar şap 
hastalığına karşı aşılanacak

Tarım İl Müdürlüğü konuyla 
ilgili şu bilgileri verdi

“Ayrıca Şap Aşılama Kam-
panyasına eş zamanlı olarak 
“Sığırların Nodüler Ekzantemi 
(LSD, Yumrulu Deri Hastalığı) 
Hastalığının Kontrolü ve Ön-
lenmesi Projesi” çerçevesinde 
düzenlenecek olan “Sığırların 
Nodüler Ekzantemi Aşılama 
Kampanyası’ ile il genelinde 3 
aylık yaştan büyük tüm sığır 
cinsi hayvanlar LSD hastalığı-
na karşı aşılanacaktır. Aşılama 
kampanyası tamamlandıktan 
sonra 3 aylık yaşa gelen buza-

ğıların aşılamaları yıl sonuna 
kadar sürdürülecektir. 

Halk arasında ‘Dabak’ 
olarak bilinen şap hastalığı 
bütün çift tırnaklı hayvanlarda 
rastlanan çok bulaşıcı viral bir 
hastalıktır. Ağızda, tırnakta ve 
memelerde yaralar oluşturan 
bu hastalık; et veriminde 
%30-45, süt veriminde %15-
35 arasında verim kayıplarına 
neden olur. Özellikle genç 
hayvanlar hastalığa karşı son 
derece hassas olup, ölümlere 
yol açabilir.

Viral ve oldukça bulaşıcı 
olan LSD hastalığı ise, deride 
yumruların ve nodüllerin 
görülmesi ile karakterizedir. 
Hastalıktan kaynaklı %45-
65 oranında verim kayıpları 
meydana gelmektedir. İhbarı 
mecburi bir hastalık olan 
LSD’ye yakalanan hayvanlar 
tazminatlı olarak itlaf edilir. 
Hastalıktan korunmanın en 
önemli iki yolu, hayvanların 
hastalığa karşı aşılanması 
ve bulaşmada rol oynayan 
sineklerle mücadeledir.

Sığır cinsi hayvanların iller 
arası nakillerinde; ‘Veteriner 
Sağlık Raporu’ bulundurmak 
mecburidir. Bu raporu alabil-

mek için sığır cinsi hayvanlar, 
yılda iki defa şap aşısı ve bir 
defa LSD aşısı ile aşılanmış 
olmak zorundadır. 

Üreticilerimizin kampanya 
döneminde hayvanlarına aşı 
yaptırmaları 5996 sayılı kanun 
gereğince mecburi olup, aksi 

taktirde cezalı duruma düşecek-
lerdir. Daha ayrıntılı bilgi almak 
isteyen hayvan sahiplerinin, İl 
Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı 
ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlü-
ğüne ve İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüklerimize müracaat 
etmeleri önemle duyurulur.”
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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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‘Her Zaman esnafımızın 
yanındayız’

Öğrenci Danışma
Merkezi Kuruldu

Giresun Belediyesi 
üniversite öğrenci-

lerinin her zaman yanında 
olmaya devam ediyor.

Giresun Üniversitesi 
Güre yerleşkesinde be-
lediye tarafından kurulan 
danışma merkezinde 
üniversite öğrencilerine 
birçok konuda ücretsiz 
danışmanlık ve rehberlik 
hizmeti veriliyor. Giresun’un 
tarihi ve kültürel alanların-
dan bahsedilen merkezde 
belediyenin ulaşım, altyapı, 
kültür ve sosyal faaliyetleri 

anlatılırken, öğrencile-
rin görüş ve önerileri de 
alınıyor. Yetkililer tarafın-
dan öğrencilere talep ve 
isteklerinin olup olmadığı 
sorulurken, özellikle yurt 
konusunda sorun yaşayan 
öğrencilerin talepleri de de-
ğerlendirme altına alınıyor.

Ayrıca, öğrencilerin 
sunmuş olduğu fikir ve 
önerilerde oldukça önem-
senerek danışma merke-
zinde bulunan belediye 
yetkilileri tarafından kayıt 
altına alınıyor.

Keşap Belediye Baş-
kanı Mehmet Emür 

iş yeri açılışına katılarak, 
işletmenin hayırlı olması 
temennisinde bulundu.

Başkan Emür  “Pınar 
Öztürk’e ait Hayel Cafe işye-

rinin açılışını gerçekleştirdik. 
Yeni açılan iş yerinin başta 
Keşap’ımıza ve iş yeri sahibi 
kardeşimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Biz belediye ola-
rak her zaman esnafımızın 
yanındayız.” dedi.

ALi KARA’DAN
SiYASiLERE CAGRI
GESOB Başkanı Ali Kara,ilin sorunlarının çözümü için siyasilere çağrıda bulundu

c) Kamu alt yapı yatırımları 
özel kesimde üretim maliyetle-
rinin azaltılmasını yeni üretim 
kapasitelerinin oluşturulmasını ve 
üretimin sağlıklı ve rekabetçi ge-
lişmesini destekleyecek biçimde 
planlanmalıdır.

Kara ayrıca, “Giresun Doğu 
Karadeniz bölgesinin yeşille 
donatılmış bir tabiat cennetidir. 
İlimizin ekonomik ve sosyal 
yönden kalkınabilmesi ve ge-
lişebilmesi için hükümetimizce 
sorunlarının çözümüne yönelik 
önemli yatırımları olmuştur, 
olmaya da devam etmekte 
olduğunu gözlemlemekteyiz 
ve gelen hizmetlere gönülden 
teşekkür ediyoruz. Ancak konu-
ya bölgesel baktığımızda doğu 
ve batımızda ki komşu illerin 
gelişme seviyesine ulaştığımız 

söylenemez.” dedi. 
Kara siyasilere seslenerek”İşte 

bu aşamada Cumhurbaşkanımı-
zın ilimizi ziyaretinde yetkililerce 
konu masaya yatırılarak yapılma-
sı planlanan;

1-Giresun Güney Çevre yolu.
2-Erzincan-Gümüşhane, 

Tirebolu tren yolu ve tren yolunun 
denizle birleştiği noktaya ulusla-
rarası ticari liman.

3-Giresun –Şebinkarahisar-Su 
şehir arası bölünmüş yol

4-Tirebolu-Gümüşhane arası 
bölünmüş yol programı.

5-Turizm yatırımlarının 
harekete geçirilmesi için Sayın 
Cumhurbaşkanımızın desteği 
ile bölgesel kalkınmışlık farkının 
ilimiz adına dengelenmesi konu-
sunda girişimlerin büyük bir fırsat 
olarak değerlendirmeliyiz.”

TSO, ERDOĞAN’DAN MUJDE BEKLiYOR
Giresun’un ulaşım ve 

imalat sanayi altyapı-
sında mega projelere ihtiyacı 
olduğuna dikkat çeken Başkan 
Çakırmelikoğlu; “10 yılı aşkın 
zamandır mücadelesini ver-
diğimiz Giresun Güney Çevre 
Yolu Projesi başta olmak 
üzere, Samsun-Sarp Demir-

yolu Projesi ile Giresun’a 3 ve 
4. OSB yatırım kararlarının 
ilgili bakanlıklarca alınmasının 
ilimiz, bölgemiz 
ve ülkemiz adına 
stratejik olacağı-
na inanmaktayız. 
Özellikle Giresun 
Güney Çevre Yolu 

Projesi sadece Giresun’un 
ulaşım ve ekonomik kalkın-
masına fayda sağlamayacağı 

gibi ülkemizin 
uluslararası yol ağı 
standardının yük-
seltilmesi adına 
yararlı olacağını 
ön görmekteyiz. 

Bu doğrultuda proje ihalesi 
tamamlandığı ifade edilen 
Giresun Güney Çevre Yolu için 
yatırım kararı gerekmektedir. 
Bu kapsamda 29 Ocak 2022 
Cumartesi günü ilimizi ziyaret 
edecek olan Sayın Cumhur-
başkanımız Erdoğan’dan müj-
deler beklemekteyiz.” dedi.

İlkbahar dönemi aşılama kampanyaları başlıyor

SAP ASISI UYARISI



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)
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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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İşte o gerçek sanatçılar; 
Hazan mevsiminde sa-

raran yapraklar gibi yere 
düşüyor... 

Bir-bir aramızdan ayrılı-
yor... 

Ve öylesine çok azaldılar... 
Öylesine çok azaldılar ki; 
Geriye iki-elin parmakları 

kadar ya kaldı, yada kalma-
dı... 

Şimdi burada hepsinin 
ismini -unutmadan-saymaya 
kalkacak olsak, sayfamızın 
alanı yetmez... 

Onun için konuyu ge-
nelleme yaparak, genel bir 
çerçeve içerisinden bakmak 
istiyorum... 

Amerika’nın nasıl ki sine-
ma sektörü olarak ‘Hollywo-
od’u varsa... 

Bir zamanlar bizimde ‘Ye-
şilçam’ diye bir film sektörü-
müz vardı... 

Ve ülkemizin bütün ‘film 
sanatçıları’ bu ‘Yeşilçam’ si-
nemasından yola çıkmıştır... 

Kimileri ülke ve dünya 

çapında ünlü olmuş... 
Ve kimileri de ‘başarı çı-

talarını’ aşamayarak, figüran 
ve yardımcı oyuncu olarak 
kalmıştır... 

Sohbet konumuz olan 
Fatma GİRİK; 

Türk Sinemasının arşivinde 
yer alan en ünlü kadın oyun-
cularımız arasındadır... 

1956 yılında figüran olarak 
başladığı sinema oyunculu-
ğuna, daha sonraki filmlerde 
‘başrol’ oynamış... 

Ve o da bir çok sanatçı 
gibi; 

Salon ve sosyete filmlerin-
de rol almış... 

Burjuva kızı ve kadını ka-
rakterlerini canlandırmış... 

Ve ‘aranan’ bir sanatçı 
olduktan sonrada; 

Süslü-püslü, abuk-sabuk 
senaryolu filmlerde rol alma-
mıştır... 

Bizatihi yaşanmış öykülerin 
film yapıldığı; 

“YILANLARIN ÖCÜ” fil-
minde ‘Irazca Ana’ karakterini 

-aslından daha iyi canlandı-
ran- Fatma Girik’in, o perfor-
mansı ve başarısı nasıl inkar 
edilebilir ki? 

Ya (aynı zamanda bir 
tiyatro oyunu da olan) KANLI 
NİGAR filminde ‘Kanlı Nigar’ 
karakterine nasıl can verdiğini 
nasıl unutabiliriz!? 

Eğer ‘BOŞ BEŞİK’ filmini 
izlediyseniz; 

Göç halinde olan devenin 
üzerindeki beşikten (Kartal’ın 
bebeğini kapıp götürdüğü 
için) boş görünce ve ‘Boş 
Beşiğin’ üzerine kapanıp 
analık duygularını çıldırarak 
öne çıkaran Fatma Girik’in 
canlandırdığı bu rolü nasıl 
unutabiliriz? 

Ya ‘MERYEM ANA VE 
OĞULLARI’ filminde, oğulla-
rının ‘Mafya Düzeninin’ içinde 
yer almasına karşı çıkması, 
ve oğulları öldürülüp ortadan 
kaldırılınca, çılgına dönünce 
oğullarının intikamını almak 
için yüreğini ortaya koymasını 
nalı unutabiliriz ki? 

Kısacası, oynadığı filmleri 
tek-tek yorumlamak yerine, 
oynadığı 200 filmden aklı-
mıza gelenlere söyleyecek 
olursak; 

Yılmaz Güney’le birlikte 
oynadığı ‘ACI’ filmini... 

KARA PEÇE filmini... 
EZO GELİN ve ŞOFÖR 

NEBAHAT filmini izleyen-
ler, bu filmlerin tadını hala 
zihinlerinde saklıyorlardır diye 
düşünüyorum... 

Ancak, salt ‘toplumsal 

içerikli’ filmlerde rol almakla 
yetinmezdi ki Fatma GİRİK... 

İçinde bulunduğu sektö-
rün ‘emekçilerinin’ emeğinin 
sömürülmemesi içinde onları 
bir araya getirip örgütlemeye 
çalışırdı.. 

1 Mayıs Emek Bayramla-
rında; 

Sinema emekçilerinin en 
ön saflarında yer alırdı... 

(Görselde paylaştığım 
fotoğraf; 1978 yılında yapılan 
1 Mayıs Töreninde en önde 
elinde megafon ve hazırla-
dıkları 1 Mayıs Bildirisini hem 
sesli-sesli okuyarak, sinema 
emekçilerinin düşünceleri-
ne dile getiriyor ve hem de 
yürüyorlar) 

Hemen arka planda olan 
sanatçılarsa şunlar; 

Sancağı taşıyan; Kadir 
İNANIR 

Slogan Sorumlusu; Tarık 
AKAN 

Yürüyüş Düzeni Sorumlu-
su; Kemal SUNAL 

Ve diğer sinema emekçi-
leri... 

İşte böyle bir sinema sa-
natçısıydı Fatma GİRİK... 

Salt sinema oyunculuğunu 
düşünmeyen... 

Yaptığı sanatı ezilen ve 
sömürüye tabi olmuş halkıyla 
bütünleştiren... 

Emekten ve sanatın özgür-
lüğünden yana olan... 

İnsan Haklarına öncülük 
tanıyan... 

Demokratik mücadeleler-
de en ön planda yer almak 

isteyen bir kafaya ve yapıya 
sahipti Fatma GİRİK... 

1989-1994 yılları arasın-
da bir dönem Şişli Belediye 
Başkanlığı da yapan Fatma 
GİRİK... 

Son yıllarda ‘Çoklu Organ 
Yetmezliği’ ile birlikte Co-
vit-19’a da yakalanan Fatma 
Girik, 24 Ocak tarihinde 
aramızdan ayrıldı... 

Ayrılmadan önce de şöyle 
bir mesaj bıraktı; 

“Öldüğümde arkamdan 
konuşmasınlar bana yeter.” 

(Bu vasiyeti elbette kütü 
konuşacak olanlar içindi) 

Ama biz arkasından şöyle 
konuşmak istiyoruz; 

“Sinema dünyamızda sizin 
ve sizlerin yeri doldurulama-
yacaktır.” 

Çünkü sizler; 
Halkın sanatçılarıydınız...
Çünkü sizler; 
Sanat yoluyla bu halkı 

aydınlatmaya çalıştınız... 
Şimdi bu durumda; 
Bizler sizi ‘unutmak için’ 

nasıl rafa kaldırırız! 
Gittiğin yere; 
Güle güle git büyük sanat-

çı, güle güle git... 
Yolların ışık... 
Mekanın cennet olsun... 
Işıklar içinde uyu... 
(Dedikten sonra? 
24 Ocak 2007 tarihinde 

bir başka daha değerimizi 
kaybettik... 

Üç-beş cümlede olsa, onu 
da yad etmek isterim... 

Adı; İsmail Cem İpekçi.. 

Gazeteci-yazar... 
1974-75 TRT Genel Mü-

dürü... 
Siyasetçi... 
1997-2002 yılları arası 

Dışişleri Bakanı... 
Çok kısa süreli TRT Genel 

Müdürlüğü sırasında; 
Ümit Kaftancıoğlu gibi 

öykü ve senaryo yazarla-
rıyla özellikle ‘Arkası Yarın’ 
programlarıyla hafızalarda iz 
bırakmıştır... 

Bana göre; 
Kısa süreli TRT Genel 

Müdürlüğü yapsa da, son elli 
yıllık TRT Genel Müdürlüğü 
yapanlar arasında en başarılı 
olanıdır... 

Sizler nasıl düşünürsünüz 
onu bilemem ama; 

Ben sayın İsmail Cem 
İpekçi’nin; Dışişleri Bakanıy-
ken, komşumuz Yunanistan 
Dışişleri Bakanıyla ‘Barış 
Köprüsü’ kurma çalışmalarını 
takdir edenlerin arasında yer 
almaktayım... 

Ve bu duygularla da; 
24 Ocak tarihlerinde 

kaybettiğimiz öteki değerle-
rimiz gibi bu iki değerimize 
de ‘ışıklar içinde uyusunlar’ 
temennisiyle sohbetimizi 
sonlandırıyorum... 

Bir başka sohbette görüş-
mek üzere; 

Hoş kalın, 
Hoş kalalım, 
Sağlık ve esenlik içinde 

olalım...

ONLAR TOPLUMCU SANATÇILARDI 
NİTELİKLİ FİLMLERDE OYNARLARDI

Belgesele konu olarak 
BUFAP’ın hikayesi seçildi

Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait, Diyanet TV’nin Ömre Bedel Programı çekim ekibi geçtiğimiz günlerde BUFAP (Bulancak 
Farkındalık Platformu) Gönüllü Başkanı Gökhan Özcan’ın hayat hikayesini öğrenmek üzere Giresun’a geldi

Cekimler sonrası açıkla-
ma yapan BUFAP 
Halkla İlişkilerden 

Sorumlu Gönüllü Başkan Yar-
dımcısı Ebru Nizam; “Başka-
nımız Gökhan Özcan’ın geç-
tiğimiz aylarda ulusal basına 
çıkan haberi sonrası, Diyanet 
TV’nin Ömre Bedel Progra-
mı çekim ekibi Başkanımıza 
ulaştı ve geçtiğimiz günlerde 
çekim ekibi ile birlikteydik.  

Başkanımızın çocukluğundan 
bu günlere kadar olan hayat 
hikâyesinin ve BUFAP’ın ku-
ruluş hikayesinin anlatılacağı 
belgesel çekimlerimiz oldukça 
verimli geçti. Son zamanlarda 
bilindiği üzere BUFAP(Bulan-
cak Farkındalık Platformu) 
Başkanımızın hayatında 
fazlasıyla yer almaktadır, bu 
sebeple BUFAP da belgeselin 
bir parçası oldu. Ben de BU-

FAP’ın Kurucuları arasında 
yer alarak, Gönüllü Başkan 
Yardımcısı olarak hem de  
Başkanımızı yıllardır tanıyan 
ve hayatında önemli bir parça 
olarak çekimlerde ve röportaj-
da  yer aldım. 

Programın önümüzdeki 
aylarda yayınlanması planla-
nıyor, yayın tarihi belli olunca 
duyuru yapacağız. Belge-
sel çekiminde yer alan en 
başta Bulancak Cumhuriyet 
Başsavcısı Sayın Mustafa 
Küçükbekir’e, başta Bulancak 
esnafımıza, Başkanımızın 
görev yaptığı okulda Züm-
re Başkanı Kenan Şenel’e, 
okul kantinini işleten Soner 
Pamuk’a ve izin veren Ordu 
Valiliği’ne çok teşekkür ede-
riz. Ayrıca çekim ekibinde yer 
alan başta Yönetmen Batur 
Özdemir’e, Görüntü Yönet-
meni Çağlar Sarı’ya, asistan 
Hasan Can Karadal’a, bizi 
konuk olarak seçen konuk 
koordinatörü Derya Hanım’a, 
Ömre Bedel Programı’na ve 
Diyanet TV’ye çok teşekkür 
ederiz”  ifadelerini kullandı.



29 - 30 Ocak 2022 tarihinde oynanacak olan 
2021-2022 Futbol Sezonu Bölgesel Amatör Lig 2. 
Devre 1. Hafta Müsabakaları, tüm yurt genelinde

 yaşanan yoğun kış şartlarından dolayı, 
lig fikstürünün tamamı 1 hafta kaydırılarak 
05 - 06 Şubat 2022 tarihlerinde oynana-
caktır. Ayrıca, 23 Ocak 2022 tarihinde 1. 
Haftası oynanan BAL 5. Bölge 1. Grup 
müsabakaları, 2. Haftasından başlayarak 
diğer tüm gruplarda olduğu gibi fikstür 
tarihleri kaydırılarak oynanmaya devam 
edecektir.

Giresun’u  1926 Bulancaskpor, Göre-
lespor ve Eynesil Belediyespor takımları 
temsil ediyor.

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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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

Galatasaray’a geri 
dönmek isteyip 
istemediği sorulan 

Kocuk, “Deli misiniz? Ara-
bayla, uçakla neyle olursa 
gelirim.” ifadelerini kulandı.Bu 
sezon Süper Lig’de gösterdiği 
performansla tüm dikkatleri 
üzerine çeken Giresunspor’un 
başarılı kalecisi Okan Kocuk, 
Galatasaray’a geri dönmek 
istediğini açıkladı. Fernan-
do Muslera’nın sakatlığı 
sonrası sarı-kırmızılı kulüp, 
Giresunspor’a kiralık gönder-
diği Kocuk’u geri çağırmak 
için harekete geçmişti. Ancak 
Giresunspor’un 6 milyon lira is-
temesi üzerine anlaşma zemini 

bulunamadı.

“KULÜBÜMÜN ÇIKAR-
LARINI DÜŞÜNMEK 
ZORUNDAYIM”

Giresunspor Başkanı Hakan 
Karaahmet geçtiğimiz gün 
yaptığı açıklamada, “Okan 
Kocuk konusunda iki kulübün 
çıkarları doğrultusunda Ga-
latasaray ile anlaşma zemini 
henüz bulmadık. Çok detay 
vermek istemiyorum. Gala-
tasaray çok almak istiyorsa 
kulübümün çıkarlarını düşün-
mek zorundayım.” ifadelerini 
kullanmıştı.

Galatasaray’a dönmek 
isteyen Okan Kocuk, Süleyman 

Rodop’un haberine göre kendi-
sine yöneltilen “Galatasaray’a 
dönmeyi düşünür müsün?” so-
rusuna, “Deli misiniz! Arabayla, 
uçakla neyle olursa gelirim. 
Ben zaten Galatasaray’ın fut-
bolcusuyum.” yanıtı verdi.

TRANSFER HAREKATI
Giresunspor’un Lider 

Trabzonspor’dan 26 yaşın-
dak oyuncu Anders Trondsen’ 
renklerne katmak üzere olduğu 
iddia edildi.

Asıl forma giydiği pozis-
yon orta saha olan Anders 
Trondsen, bordo mavililerde 
zorunluluk nedeniyle sol bek 
pozisyonunda da forma şansı 

bulmuştu. Anders Trondsen’in 
sezon sonuna kadar kiralık ola-
rak transferi için Trabzonspor 
ile görüşmelerin bitme aşama-
sına geldiği öne sürüldü.

TRAORE DÖNÜYOR
Giresunsporlu Traore’nin 

de kadrosunda yer aldığı Mali 
mllli takımı Afrika Kupasına 
veda etti. Ekvator Ginesi ile 
karşılaşan Mali takımında 
Traore şans bulamazken, 

mücadelenin normal  süresi ve 
uzatma süreleri golsüz eşitlikle 
sona erdi. Seri penaltı atış-
ları sonunda Ekvator Ginesi 
6-5’lik skorla çeyrek finale 
yükseldi. Traore’nin bir iki gün 
içerisinde Antalya’ya geçerek 
Giresunspor’un kampına katıl-
ması bekleniyor

TALİPLİLERİ ARTIYOR !
Gİresunspor’un takım kap-

tanı Balde’nin şimdi de peşi-

ne  1.Ligde mücadele veren 
Kocaelispor  düştü.

Geçtiğimiz günlere Manisa 
FK’nin talipli olduğu Senegalli 
bu teklife sıcak bakmayınca 
Manisa ekibi rotasını başka 
isimlere çevirmek zorunda 
kalmıştı. 1. Ligde son dönem-
lerde sıkıntılı günler geçiren 
Kocaelispor’un Balde’yi 
renklerine katmak istediği ve 
bu oyuncu için nabız yokladığı 
edinilen bilgiler arasında.

‘ARABAYLA, 
UCAKLA NEYLE 
OLSA GELiRiM’
Galatasaray’ın Giresunspor’da kiralık olarak oy-
nayan kalecisi Okan Kocuk bu sezon gösterdiği 
performansla Süper Lig’e adeta damga vurdu.

BAL LiGiNE KAR ENGELi!

Şampiyona finaline İlçe Milli 
Eğitim Müdürü İbrahim 

Yılmaz ile H. Avni Alparslan İlk/
Ortaokulu Müdürü Ömer Gö-
bel ve Okul Aile Birliği Yönetim 
Kurulu üyesi Osman Ural’da 
katıldı.Giresun’daki şampiyonaya 
Beden Eğitimi Öğretmeni Selim 
İleri nezaretinde katılan  Şehit 
Binbaşı H. Avni Alparslan Ortao-
kulu, birinciliği kıl payı ev sahibi 
okul Aksu Şehit Hakan Gemici 

Ortaokulu’na kaptırırken, az bir 
farkla il ikincisi oldu. 

Erkekler kategorisinde Piraziz 
15 Temmuz Şehitler Ortaoku-
lu üçüncülüğü elde ederken, 
Giresun Mithatpaşa Ortaokulu’da 
dördüncü sırayı aldı.Aksu Şehit 
Hakan Gemici Ortaokulu Salo-
nunda gerçekleşen Badminton 
Şampiyonası’nda kızlar kategori-
sinde ise Gedikkaya Ortaokulu il 
birincisi olurken; Piraziz 15 Tem-

muz Şehitler Ortaokulu ikinci, Aksu 
Şehit Hakan Gemici Ortaokulu 
üçüncü ve Mithatpaşa Ortaokulu 
da dördüncü sırayı elde etti. 

Yarışmada dereceye giren 
okullara Giresun Gençlik ve Spor 
İl Müdürü Hasan Bulut tarafın-
dan kupa ve madalyalar verildi. 
Badmintonda il ikincisi olan  Şehit 
Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan 
Ortaokulu bölge şampiyonasında 
Giresun’u temsil edecek.

Badminton’da kıl payı 
şampiyonluk kaçtı!..

Tirebolu Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Ortaokulu, Giresun’da yapılan Okullararası 
Badminton Şampiyonası’nda, erkekler kategorisinde il ikincisi oldu.

Giresunspor kalesini koruyan Okan Kocuk’tan “Galatasaray’a dönmeyi düşünür müsün?” sorusuna olay yanıt geldi



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: 628 Ocak 2022 Cuma

 

 

 


