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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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                            GÜNEŞ BATMADI
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GİRESUN BELEDİYE 
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DEPREME NASIL 
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ÖĞRETMENLERİMİZ VE 
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  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ
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VURMA AVCI 
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KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 
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MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”
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DEVAM EDERKEN
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İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
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GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN
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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?..
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FATİH YILDIZ
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SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU
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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
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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
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Gözümüz 
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 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
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SERVETTİR

ALİ OKUSAL
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YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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Palyatif Bakım

ANADOLU insanî 
İnanç kararlılıkla 

imkansız 
başardılar.!
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İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
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SENİ GÖRDÜM 
GİRESUN

Ferhat GÜNAYDIN
(Yazısı Sayfa 2’de)

Keşap 
Belediyesi ocak 

ayı toplantısı 
yapıldı

n 2’DE

Yeşilay’dan, 
Danışmanlık 

Merkezi Hizmeti
Türkiye’de alkol ve 

sigaranın zararla-
rını topluma anlatan ve 
toplumun bilinçlenmesi için 
çeşitli faaliyetler yapan Ye-
şilay’dan bir hizmet daha.

n 2’DE

Selde yıkılan camii ibadete açıldı n
 2

’D
E

Çaldağ köyüne yaptı-
rılacak 24 konut ve 
19 işyerinin ihalesinin 

belirsizliğini TBMM gündemine 
taşıyan Necati Tığlı TBMM Ge-
nel Kurulunda söz alarak yaptığı 
konuşmada “Çaldağ’a yapılacak 
afet konutlarını Bakanlık unuttu. 
Bu yaşananlardan Cumhurbaş-
kanı haberdar mı merak ediyo-
rum” dedi.

TBMM Genel Kurulunda Mil-
letvekillerine seslenen Giresun 
Milletvekili Necati Tığlı; “2020 
yılında Giresun’da yaşanan Sel 

Felaketinde büyük zarar gören 
Batlama Vadisinde ki Çaldağ’da 
yaptırılacak 24 konut ve 19 
işyeri aradan geçen 496 güne 
rağmen hâlâ yapılmamıştır. 
Çevre ve Şehircilik Bakanı, ya-
şanan afetten bir yıl sonra konut 
ve işyerlerinin, köy evlerinin yıl 
sonuna kadar teslim edilece-
ğini ve yapılması gereken her 
şeyin yapıldığını ifade ederken 
sanırım Çaldağ Afet Konutlarını 
unutmuştu. Oysa biz defalar-
ca hatırlatmıştık. Bir kez daha 
soruyorum: 25 Kasım 2021’de ki 

ihale neden iptal edildi? Ve iha-
le için neden bu tarihe kadar 
beklendi? Afetleri siyasi şova 
dönüştüren AKP, Çaldağ’da 
24 konut ve 19 dükkâ-
nın inşa edilmesi için neyi 
bekliyor? Bugün 
ihale yapsanız 
bile yaşattığınız 
mağduriyeti 
telafi edemez-
siniz. Ayrıca; 
bu yaşanan-
lardan Sayın 
Cumhur-

başkanı haberdar 
mı onu da merak 
ediyoruz” ifadeleri-
ne yer verdi.

Konuya ilişkin 
olarak birde soru 

önergesi veren 
Necati Tığ-
lı, Çevre 
Şehircilik 
ve İklim 
Deği-
şikliği 
Bakanı 
Murat 

Kurum’a “proje yeniden ihaleye 
ne zaman çıkacak” diye sordu.

Milletvekili Necati Tığlı, “afetin 
üzerinden bir yıl geçtikten sonra 
Dereli ve Doğankent ilçelerin-
de 227 konut ve 152 dükkânın 
2021 Eylül ayına kadar, kalan 
konutların ve köy evlerinin 
ise yılın sonuna kadar teslim 
edileceğini ve acilen yapılması 
gereken her şeyi yaptığınızı 
belirtmenize rağmen, Çaldağ 
Afet Konutları ihalesi bir türlü 
gerçekleştirilmemiştir” dedi.

Konuya ilişkin olarak Eylül 

2021’de bölgede yürüttüğü 
çalışma ve ziyaretlere göre, ev 
ve işyerleri yıkılan ya da güvenli 
olmadığı için yıktırılan vatandaş-
lara verilen sözlerin tutulmadığı-
nı ifade eden CHP’li Tığlı, “TOKİ 
tarafından yaptırılacağı iddia 
edilen konut ve işyerleri ile ilgili 
hiçbir girişimin yapılmadığını, 
vatandaşların kendi imkanları 
ile onardıkları konut ve işyerle-
rinin afet riskinin devam etmesi 
sebebiyle sigortalanamadığını, 
vatandaşların sürekli olarak oya-
landığını ifade ettik. n 2’DE

ÇALDAĞ AFET KONUTLARININ UNUTULDUĞUNDAN CUMHURBAŞKANI HABERDAR MI?

TIGLI, 1,5 YILDIR UNUTULAN
CALDAG’I, TBMM’DE SORDU?
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Giresun Milletvekili Necati Tığlı, 1,5 yıl oldu Çaldağ afet konutları ne oldu diye sordu

AGD Giresun Şube Başkanı 
Tahir Karabiber fetih gecesin-

de veciz bir konuşma gerçekleştirdi.
Şube başkanımız konuşmasında: 
“Siyasi Partiler temsilcileri Sivil 
Toplum Kuruluşları temsilcileri, Basın 
Kuruluşları, Güvenlik Mensupla-
rı, Hanımefendiler, Beyefendiler, 
Mekke’nin Fethi programımıza hoş 
geldiniz.

Katılımlarınızdan ötürü hepinize 
ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Cena-
bı Allah, her yıl geleneksel olarak 
düzenlediğimiz “İnsanlığa Bir İnşirah 
Mekke’nin Fethi” programımızı hayır-
lara vesile kılsın.

Cenabı Allah, bu salonda bulunan 
ve bulunmayan tüm kardeşlerimize 
inşirah versin,  sıkıntılarını gidersin, 
göğüslerini genişletsin.         n 3’TE

‘Biz bir kardeşler 
topluluğuyuz’

Saadet ‘Çanakçı İlçe Kongresi Yapıldı’
Saadet Partisi Çanakçı İlçe 

Teşkilatının kongresi Belediye 
Düğün Salonunda yapıldı. Kongreye 
İl Başkanı Abdulkadir Bektaş, Ça-
nakçı Belediye Başkanı Av. Tuncay 
Kasım, siyasi partilerin temsilcileri ve 
teşkilat mensupları katıldı. 

Divan Başkanlığını İsmail Te-
mür’ün yaptığı kongrede mevcut ilçe 
başkanı Mustafa Karaman’ın konuş-
masının ardından, Belediye Başkanı 
Av. Tuncay Kasım’da katılanlara 
teşekkür etti. n SAYFA 4’TE



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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‘Biz bir kardeşler topluluğuyuz’
Biz bir kardeşler topluluğu-

yuz. Bu salondakiler, bu 
salonda bulunmayanlar, 

82  milyon Türkiye, 1 milyar 800 
milyon tüm dünya Müslümanları, 
biz bir kardeşler  topluluğuyuz. 
Mensubu olduğumuz İslam inan-
cının dört temel prensibi vardır:

Birincisi; Bu dünya hayatı 
hepimiz için bir imtihandır. Bize 
düşen bu imtihanda hakkı hak 
bilip hakkın yanında yer almak, 
batılı batıl bilip batılın karşısında 
durmaktır.  İkincisi; İslam vahiy 
dinidir, Allah yapısıdır, mükem-
meldir, noksanı, eksiği yoktur. 

Üçüncüsü; İslam’ın eklemeye 

çıkarmaya ihtiyacı yoktur. İslam 
sentez kabul etmez. Ancak Müs-
lümanların okumaya, öğrenme-
ye, anlamaya ihtiyaçları vardır.

Dördüncüsü; İslam konuşul-
sun diye değil yaşanılsın diye 
indirilmiş bir dindir. Müslüman-
ların İslam’ı yaşam gayretlerine 
cihat denir.

Cihat, kan dökmek, savaş 
çıkarmak, bir yerleri işgal etmek 
değildir. Bilakis kan dökülmesin, 
barış olsun, işgaller olmasın diye 
gece gündüz çalışmaktır.

Bizler, Müslüman olsun ya da 
olmasın tüm insanlara faydalı 
olmayı inancımızın gereği sayan 

bir topluluğuz Biz inanıyoruz ki 
“insanların en hayırlısı insanlara 
faydalı olandır.”

Bizler, Müslüman olsun ya da 
olmasın komşularımız açken tok 
yatmaktan ar eden bir toplulu-
ğuz.

Yine biz inanıyoruz ki, bura-
daki gençlerimize yakışan en 
güzel takı güzel ahlaktır.

Gencimizin süsü güzel 
ahlaktır. Ahlak, kendimiz için 
istediğimizi kardeşimiz için de 
istemektir. Ahlak, kendimiz için 
istemediğimizi kardeşimiz için de 
istememektir.

Muhterem Misafirlerimiz, 
Anadolu Gençlik Derneğimizin 
ilk günden beri geleneksel 
olarak kutladığı Mekke’nin 
Fethi Programı bu yıl da 81 
şubemizde 600 kadar noktada 
icra edilmektedir. 

Bu programlardaki amacı-
mız gençlerimize fetih şuurunu 
verebilmektir. Fetih, kalpleri 
Allah’a açmaktır ve birilerinin 
dediği gibi işgal yağma ya da 
talan değildir.

Fetih, aklın hurafeden kur-
tulup hakikate açılmasıdır.

Fetih, yönetimin zulümden 
kurtulup adalete açılmasıdır.

Fetih, tabiatın yağma ve 
talandan kurtulup yaşamın 
devamına açılmasıdır.

Diğer taraftan biz “eğlence” 
adı altında tüm dünya halkları-
na çirkinliklerin ve kötülüklerin 
dayatılmasına karşı tavır alma-
nın gerekliliğine ve doğrulu-
ğuna inanıyoruz. Eğlencenin 
de sevincin de mutluluğun 
da meşru zeminde olması 
gerekir. Biz buna  inanıyoruz. 
Muhterem Hazirun, Genç; 
iyinin, doğrunun, faydalının ve 
adaletin yeryüzüne egemen 
olması  mücahedesinde, aynı 
inancı paylaşan her renkten ve 
ırktan herkesi kardeş bilirken, 
hangi renkten ve ırktan olursa 
olsun tüm mazlumların yanın-
da olmayı da kendisine görev 
olarak addeden,

Yeryüzündeki her insan için 
yaşama hakkını, inanç ve dü-
şünce hürriyetini, aile oluştur-
ma ve neslini koruma hakkını, 
mülkiyet edinebilme hakkını ve 
akıl sağlığının 

güvenceye alınması hakkını 
temel ve vazgeçilemez haklar 
olarak kabul eden,Yaşamının 
baharında tüm enerjisini bu 

gayede harcayan, inancı ve ide-
alleri uğrunda fedakârlık yapabi-
len kişiler olarak tanımlayabiliriz. 

Bizim için her genç bir hazine 
demektir. Anadolu Gençlik 
Derneği olarak, evrene, çevreye, 
insanlara ve kendine karşı so-
rumluluklarının farkında; tarihine, 
çağına ve yarınlara duyarlı;

Kardeşliğin, merhametin, 
sevginin ve iyiliğin yaygınlaştırıl-
masında emek sahibi; adaletin 
tesisinde kararlı; Bilgili, inançlı 
ve çalışkan bir nesil yetiştirme-
nin gayretinde olan bir gençlik 
idealimiz var. Bu çerçevede Ana-
dolu Gençlik Derneği, dünyaya 
yeniden yön verecek, kurtların  
kapmaya niyetlendikleri kuzulara 
hangi nehrin kenarında olursa 
olsun kol kanat gerecek, çor-
basını komşusuyla paylaşacak, 
kardeşlik anlayışıyla coğrafya-
mızı bir ve bütün tutacak genç 
kadrolar yetiştirme gayretindedir.

Erbakan Hocamız bir başka 
konuşmasında; ırkçı emperya-
listlerin eline geçmiş bugünkü 
dünyada insanlığa kan, gözyaşı 
ve savaştan başka bir şey sunul-
madığını belirterek; 

“Bu bebek katillerinin elin-
den insanlığı ancak Milli Görüş 
Gençliği kurtarabilir. İşte bunun 
için bir araya geliyorsunuz. Aşkı-
nızı azminizi biliyorsunuz. Daha 
büyük bir gayretle çalışarak 
azminizi tazeliyorsunuz” diyerek 
Milli Görüş çalışmalarında genç-
liğin önemine vurgu yapmıştır.

Erbakan Hocamız her konuş-
masında gençlik çalışmalarının 
önemine vurgu yapmıştır. Bizler 
de, ‘Bir milletin asıl gücü; tankı, 
topu, tüfeği değil inançlı ve 
imanlı gençliğidir’ sözü doğrultu-
sunda Anadolu Gençlik Derneği 
olarak çalışmalarımızı sürdürme 
gayretindeyiz.

Bizim için her genç bir 
Fatih’tir. Her genç Fatih Sul-
tan Mehmed Han’ın inancıyla 
Allah yolunda Peygamberi-
miz(s.a.v.)’in övgüsüne mazhar 
olmak için kendisini yetiştirmesi 
gerekmektedir.

“İnsanların en hayırlısı insan-
lığa faydalı olandır” inancı ile 
çalışmalarını yürüten 

Anadolu Gençlik Derne-
ği, ülkemizin il, ilçe, belde ve 
mahallelerinde kurduğu şube, 
temsilcilik ve bürolarla, bunların 
yanı sıra diğer müessese ve 
faaliyetlerle ülkemiz gençliğinin 

beraberlik ve kardeşliğinin öncü-
sü olmuştur.

1975’te kurulan MGV’nin 
yolundan giden AGD bu yıl 47. 
çalışma dönemini icra etmekte-
dir. Birçok kişi AGD’yi öğrenci 
yurtları ile tanımaktadır. An-
cak bunun dışındaki yapısı ve 
faaliyetlerine kısaca değinmek 
gerektiğini düşünüyorum. 

Öncelikle Anadolu Gençlik 
Derneği tüm illerde ve ilçelerin 
çoğunda örgütlü canlı bir der-
nektir. AGD, ortaokullar, liseler, 
üniversite, akademik çalışmalar 
gibi gençliği ayrı ayrı ele alan 
komisyonlar başta olmak üzere 
birçok komisyon yoluyla faaliyet-
lerini gerçekleştiriyor. 

Bu komisyonların tamamı Ha-
nımlar Komisyonu bünyesinde 
de yer alıyor.

Anadolu Gençlik Derneği’nin 
yıl içerisinde düzenli olarak ger-
çekleştirdiği faaliyetlerin 

başlıcaları ise şunlar:Mek-
ke’nin Fethi Gecesi, Şehadet 
Geceleri, Necmettin Erbakan’ı 
Anma Programları, Çanakkale 
Buluşmaları, İstanbul’un Fethi, 
Sabah Namazı Buluşmaları, Yaz 
Etkinlikleri, 

Siyer-i Nebi Yarışması.
AGD, ortaokullar komisyo-

nu bünyesinde Kaşif Grupları 
çalışmalarını, liseler komisyonu 
olarak da Karavan adlı kültürel 
çalışmalarını yıl boyunca sürdür-
mektedir.

Ayrıca dernek bünyesinde 
Anadolu Gençlik ve Genç İstik-
bal adlı iki uzun soluklu dergi 
yayımlanmaktadır. 

Kurulduğu yıldan bu yana 
aktivitesini yitirmeyen çalışma 
aşkı ile Anadolu Gençlik Der-
neği, Türkiye’nin en büyük sivil 
toplum kuruluşu ve dünyanın en 
büyük gençlik organizasyonu 
olarak aziz milletimizin dernek 
medeniyetinin parlak bir temsilci-
si olmayı hak etmiştir.

Anadolu Gençlik Derneği şim-
diye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da üstlendiği misyonu 
geçmişten aldığı güçle, yarınlara 
daha büyük bir heyecanla taşı-
ma azim ve kararlılığındadır.

Anadolu Gençlik Derneği’nin 
projesi insan, muhatap kitlesi 
gençliktir. Sevdası tüm insanlığın 
saadetidir.

Anadolu Gençlik Derneği “Bir 
yıl sonrasını düşünüyorsanız 
bir tohum ekin, 10 yıl sonrasını 
düşünüyorsanız bir fidan dikiniz, 
100 yıl sonrasını düşünüyorsa-
nız bir insan yetiştiriniz” anla-
yışı ile hareket etmiş ve bugün 
misyonu ve vizyonu ile bütün in-
sanımızı kucaklayan, teknolojiyi 
kullanan, ilmi akademik seviyeli 
çalışmaları ile insanımızdan aldı-
ğı gücü yine onların istifadesine 
sunan özelliği ile çalışmalara 
devam etmektedir.

Programımıza katıldığınız 
için, Anadolu Gençlik Derneğimi-
zin çalışmalarına destek oldu-
ğunuz için, bu gecede burada 
bulunarak bir tavrı en güzel şe-
kilde ifade ettiğiniz için  hepinize 
teşekkür ediyor. 

Gecemiz hayırlara vesile 
olsun.” diyerek konuşmasını 
nihayete erdirdi.
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Azizim halının bir 
önemi yok artık 
zam sermişler 

önümüze ne hacet 
kırmızıya maviye. Eee 
göz alıştı bir kere yüksek 
rakamlara biz öyle %3 %5 
istemezük. Bir zamanlar 
sevinirdik asgari ücret 
4.250 oldu diye ama onu 
da yaşayamadık çaldılar 
hevesimizi elimizden.

Bir zamanlar dediğime 
bakmayın aslında çok 
değil 15 gün önce felan. 
Hesap kitaptan iyi anlayan 
milletvekilleri ile hükümet 
yanlışı vatandaşlar hesap 
makinesini alsın başlıyoruz 
yazmaya hesaplamaya...

Akaryakıt, Elektrik, 
Doğalgaz, Köprü geçişleri, 
Vergi ve cezalar, MTV, 
Pasaport, Ehliyet, Emlak 
vergisi gibi bir çok alanda 
zam gelirken varın ismini 
sayamadıklarımız ile be-
raber yerel zamlar ve gıda 
sektörünü siz hesaplayın 
bakalım çıkabilecek misiniz 
işin içinden.

Bu vatandaş şimdi 4250 
lirayla nasıl geçinecek 
hiç vicdanınız yok mu 
sizin? Paramız git gide 
değersizleşiyorken içeride 
yaşadığımız sıkıntılara 
çözüm üretmek yeni 
politikalar izlemek varken 
meclisin gündeminde 
olan şeylere bir bakın; 
Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Macaristan 
Hükümeti Arasında Yolcu 
ve Eşyanın Karayolu ile 
Uluslararası Taşınmasına 
İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi, Nijerya, Somali, 
Mynmar gibi bir çok ülke 
ile sınır anlaşmaları için 
kanun teklifleri görüşülüyor. 
Ülkemizda 5 parmağın 1i 
kanıyor ameliyat edilmesi 
gerekiyor ama ne yazık kı 

asgari ücret pansumanı 
yaptık diye kimse ameliyata 
yanaşmıyor.

Korkuyorum benim 
güzel ülkem bir gün 
sözde kurtarıcılar ile 
düşmanlarımız bir olacak-
lar bu memleketi talan 
edecekler ve daha fazla 
zarar verecekler. Yazımı 
yazdığım saatlerde 
soydaşımız Kazakistan’da 
yaşanan iç karışıklılık 
ülkemizde baş gösterecek 
diye çok korkuyorum. Öyle 
oyunlar dönüyor ki 

perde arkalarında öyle-
sine çakal sürüleri varki 
pencere dibine saklanan bir 
kıvılcıma bakıyor fırsat kol-
luyorlar. Bu görünen köyün 
içerisinde yaşayan yet-
kisi ve sözünün geçerliliği 
olan bütün herkes birlikte 
adımlar atmalı ve üstesin-
den geldiğimiz nice badire-
ler gibi bunuda atlatmalıyız.

İleri görüşlü olması 
gereken insanlar önünü 
görmeyi bırak vatandaştan 
çıkan sesi duyamıyorlar. 3 
maymunu oynayacak kadar 
boş bir makamda değilsiniz 
hiç biriniz. Ya hakkını verin 
ya da hak edene verin. 

Derdimiz memleket 
gayemiz refah ve huzur. 
Bu yolda yapılacak ne var 
ise artık yapılsın bu yılın 
sonu gelir mi? Gelmez 
mi? Allah bilir! Bırakın 
artık kürsüler üzerinde 
konuşma yapmayı bir de 
yaşanan bazı olayların 
ardından açıklamalarınızda 
kınamaktan vazgeçin!

Vatandaş yolu asfaltı 
ne yapsın kafasını yastığa 
rahat koyamadıktan sonra. 
Ay sonunu getiremediği 
evin kapısına doğalgaz 
gelmiş ne fayda. Önceleri 
gülmekten gelir başımıza 
diye korkardık, şimdi ise 
çok zamlandık başımıza bir 
hal gelmese iyidir diyoruz.
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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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aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)
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değildir!..
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yönetici olmaz, olsa da arzu edilen başarı elde edilemez.
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Cuma günleri saat 20.00'da 
Ebegümeci adlı müzikli komedi 
oyunu ve her Pazar saat 12.00'da 
'Kitap Su ile Tablet Can' adlı çocuk 
oyunu sergileniyor.

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

20,40
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Sayfa Sekreteri (Editör)
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FAE, 2021’de faaldi
FINDIK ARAŞTIRMA 

Müdürü Aysun Akar,2021 
yılını değerlendirdi.Akar”-
Fındık Araştırma Enstitüsü, 
araştırma projelerinin yanında 
meyve fidanı üretimi ve toprak 
analizleri ile de üreticilere 
hizmet vermektedir. “dedi

Akar şöyle konuştu “Ensti-
tüde fındığın yanı sıra kokulu 
üzüm, kivi, karayemiş gibi 
ekonomik değere sahip bazı 
meyvelerin fidan ve meyve 
üretimi de yapılmaktadır. 

Enstitü 2021 yılında 592 
adet açık köklü fındık fidanı, 
123 adet tüplü fındık fidanı, 
601 adet tüplü kivi, 1147 adet 
tüplü karayemiş, 1102 adet 
tüplü kokulu üzüm, 18 adet 
tüplü böğürtlen olmak üzere 
3583 adet meyve fidanı satışı 
yapmıştır.

Meyve üretimi ise 6500 
kg fındık, 800 kg kivi, 250 kg 
karayemiş ve üzüm şeklinde 
gerçekleşmiştir.

Ayrıca üretilen 30.000 adet 

fındık fidanı Fındık Bahçe-
lerinin Yenilenmesi Projesi 
kapsamında Giresun, Ordu 
ve Trabzon Tarım ve Orman 
İl Müdürlüklerine teslim edil-
miştir.

Fidan üretiminin yanında 
2021 yılında fındık üreticile-
rinden gelen 654 adet toprak 
numunesinde 5494 adet 
analiz yapılmıştır. Toprak 
analizi sonuçlarına göre 
fındık üreticilerine gübreleme 
tavsiyesi de yapılarak etkili ve 
doğru gübreleme hususunda 
üreticiler bilgilendirilmiştir. 23 
adet yaprak numunesinde 
de 230 analiz yapılmış olup 
Enstitü toprak ve yaprak labo-
ratuvarında üreticilere yönelik 
olarak yapılan analiz sayısı 
toplam 5724’e ulaşmıştır.

Enstitüye gelerek fındık 
bahçelerinde yaşadıkları so-
runları danışan 133 üreticiye 
araştırmacılarımız tarafından 
çözüm önerisi ve bilgilendir-
me yapılmıştır.”

ÇALDAĞ AFET KONUTLARININ UNUTULDUĞUNDAN CUMHURBAŞKANI HABERDAR MI?

TIGLI, 1,5 YILDIR UNUTULAN
CALDAG’I, TBMM’DE SORDU?
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Giresun Milletvekili Necati Tığlı, 1,5 yıl oldu Çaldağ afet konutları ne oldu diye sordu

Bunun ardından bölgede ince-
lemeler yapıldı ve ihalenin yakın 
zamanda gerçekleştirileceği duyu-
ruldu” açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 
Giresun Milletvekili Necati Tığlı, 
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum’a yönelttiği 
sorular şöyle:

• 2020 yılında Batlama’da 

meydana gelen ve 3 vatandaşımı-
zın hayatını kaybettiği sel felaketi 
sonrasında İl Özel İdaresi tarafın-
dan yapılan çalışmalar nelerdir? 
Bakıma alınan köprü ve istinat 
duvarları var mıdır? Varsa durumla-
rı nelerdir?

• Yapılan araştırma ve inceleme-
lere göre Batlama’da sel felaketin-
de yıkılan 24 konut ve 19 dükkânın 

yeniden inşa edilebilmesi için nasıl 
bir çalışma yapılması gerekmekte-
dir? Bu yapıların tekrar inşa edilme-
si için Kentsel Dönüşüm Programı 
uygulanması çalışmalarınız içinde 
yer almakta mıdır?

• Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 
tarafından 25 Kasım 2021 tarihinde 
ihaleye çıkan projenin iptal edilme-
sinin gerekçeleri nelerdir? Ayrıca 

ihalenin 25 Kasım 2021 tarihine 
kadar (450 gün) beklenmesinin 
nedenleri nedir? Bu proje ne za-
man yeniden ihaleye çıkarılacaktır? 
Afet kapsamında yapılacak ev ve 
işyerleriyle ilgili olarak, Toplu Konut 
İdaresi ile yapılan protokolün gereği 
neden yerine getirilmemiştir?

• Yapılacak 24 konut ve 19 işyeri 
için ilgili kurum ve kuruluşlardan 

beklenilen rapor ve onayın gecikme 
sebebi nedir?  Diğer afet bölgele-
rinde konut ve işyerleri teslim aşa-
masına gelmişken burada yaşanan 
gecikme bir ayrımcılık değil midir?  

• Vatandaşlarımızın mağdu-
riyetlerinin tam anlamıyla gide-
rilmesi için Bakanlığınız ne gibi 
çalışmalar yapmaktadır? Dereli’de 
teslim edilme aşamasına gelen 

konutların Batlama’da henüz ihale 
bile edilmemiş olmasını nasıl izah 
edeceksiniz?

• Batlama Yolu üzerinde dere 
yatağına inşa edilen ve hâlâ büyük 
bir risk altında olan Kapalı Spor 
Salonu’nun güvenliğinin sağlanma-
sı için neden bir çalışma yapılma-
maktadır?

SENİ GÖRDÜM GİRESUN
Yeşilinden bakar iken maviye

Düşlerimde seni gördüm Giresun
Dört mevsime çizer iken zaviye

Kışlarımda seni gördüm Giresun 

Yaşarken uzakta başka illerde
Düşürmem adını her an dillerde 
Çalışıp dururken gurbet ellerde
İşlerimde seni gördüm Giresun

Özlemin kalbimde kara bağlarken
Bu ayrılık yüreğimi dağlarken

Hasretinden yanık yanık ağlarken
Yaşlarımda seni gördüm Giresun 

Bağlarında açar hep gonca güller
Seni anlatmaya yeter mi diller?
Dallarında ötüşürken bülbüller 

Kuşlarımda sen gördüm Giresun 

Hasretin gönlüme kuyu kazarken
Gün batımı aydınlığı bozarken
Methiyeler düzüp şiir yazarken

Tuşlarımda seni gördüm Giresun 

Ferhadi değişmez seni paraya
Çok iyi merhemsin her bir yaraya

Duvarları boyatırken karaya
Taşlarımda seni gördüm Giresun

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Ferhat 
GÜNAYDIN 

Emekli Öğretmen / Halk Şairi

Keşap Belediyesi ocak 
ayı toplantısı yapıldı
Keşap Belediyesi 

Ocak ayı meclis 
toplantısı Keşap Bele-
diye Başkanı Mehmet 
Emür Başkanlığında 
gerçekleşti.

2022 yılının hayırlara 
vesile olmasını dileyen 
Başkan Emür, kaliteli 
hizmet, azimle çalışma 
ve gönül belediyeciliğini 
sürdüreceklerini belirtti.

Başkan Emür ‘2022 
yılının ilk Ocak ayı mec-
lis toplantısını gerçek-
leştirdik. Meclis denetim 

komisyonu üyelerinin se-
çimleri yapıldı. Gündem-
de yer alan maddeler 
görüşüldü ve komisyon-
lara havaleleri yapıldı. 
Meclis üyelerimiz ve 
birim müdürlerimizle 
belediye olarak yaptı-
ğımız ve yapacağımız 
çalışmalarla ilgili istişa-
relerde bulunduk. Yeni 
yıl da kaliteli hizmet,  
azimle çalışma ve gönül 
belediyeciliğini sürdür-
meye devam edeceğiz.” 
diye konuştu.

Yeşilay’dan, Danışmanlık 
Merkezi Hizmeti

Selde yıkılan Yeşilköy Kızılçukur 
Mahalle Camisi ibadete açıldı

Yeşilay Danışmanlık 
Merkezi’nden (YEDAM) 

yardım almak için 115’i arama-
nız yeterli. YEDAM’ın faaliyet 
alanı bağımlılık ve tedavisi 
hakkında toplumda farkındalık 
ve bilinç oluşturmak ve daha 
fazla kişiye ulaşabilmek.

YEDAM’A NASIL 
BAŞVURULUR?

Çevrenizde bağımlı oldu-
ğundan şüphelendiğiniz kişiler 
varsa, 115 YEDAM Danışma 
Hattı’nı arayarak neler yapma-

nız gerektiğini öğrenebilirsiniz.
YEDAM, Türkiye’nin birçok 

şehrinde ve K.K.T.C’de de hiz-
met vermektedir.

KİMLERE 
HİZMET VERİLİR?

• 12 yaş ve üzerindeki kişilere,
• Alkol, tütün, madde, 

kumar ve internet bağımlılı-
ğı konusunda destek almak 
isteyen veya ayaktan müda-
hale hizmetinden yararlanmak 
isteyenlere,

• Kişiyi tedaviye yönlendir-
mek için gerekli yöntemleri 
öğrenmek isteyenlere hizmet 
verilir.

Haber : Fatma Bulduk Uğurlu

Espiye’de 22 Ağustos 
2020’de meydana gelen 

sel felaketi nedeniyle yıkılan ve 
hayırseverlerin desteğiyle inşa 
edilen Yeşilköy Kızılçukur Ma-
halle Camisi düzenlenen törenle 
ibadete açıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başla-
yan törende, dualar edildi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, 
burada yaptığı konuşmada, 10 ay 
gibi kısa sürede yeniden yapılan 
caminin hayırlı olmasını diledi.

Selde şehit olanlara Allah’tan 
rahmet dileyen Ünlü, “Afetlerden 
ders çıkartmalıyız. Ev, okul, bina 
yaparken dere kenarlarından 
uzak yerlere yapmalıyız. Rabbim 
bir daha ülkemize ve bölgemize 
afet gös-
termesin. 
Camilerimizi 
cemaatsiz 
bırakmaya-
lım. Caminin 
yapılmasında 

emeği geçenlerden Allah razı 
olsun.” dedi.

İl Müftüsü Ramazan Topcan 
ise caminin 3 kattan oluştuğunu 
ve 320 metrekare alan üzerine 
yapıldığını belirterek, caminin 
inşasında emeği geçenlere 
teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali 
Ünlü, caminin yapıldığı arsayı 
bağışlayan hayırsever Mustafa 
Şeker’e plaketi takdim etti.

Cami, İlçe Müftüsü Koçak’ın 
kıldırdığı öğle namazıyla ibadete 
açıldı. Açılış törenine Espiye 
Kaymakamı Taner Tengir, İl 
Jandarma Komutanı Albay Mu-
hammet Sevinç, Espiye Belediye 
Başkanı Mustafa Karadere, 

daire amirleri, 
köy muh-
tarları, din 
görevlileri ile 
vatandaşlar 
katıldı. GİRE-
SUN (AA)



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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‘Biz bir kardeşler topluluğuyuz’
Biz bir kardeşler topluluğu-

yuz. Bu salondakiler, bu 
salonda bulunmayanlar, 

82  milyon Türkiye, 1 milyar 800 
milyon tüm dünya Müslümanları, 
biz bir kardeşler  topluluğuyuz. 
Mensubu olduğumuz İslam inan-
cının dört temel prensibi vardır:

Birincisi; Bu dünya hayatı 
hepimiz için bir imtihandır. Bize 
düşen bu imtihanda hakkı hak 
bilip hakkın yanında yer almak, 
batılı batıl bilip batılın karşısında 
durmaktır.  İkincisi; İslam vahiy 
dinidir, Allah yapısıdır, mükem-
meldir, noksanı, eksiği yoktur. 

Üçüncüsü; İslam’ın eklemeye 

çıkarmaya ihtiyacı yoktur. İslam 
sentez kabul etmez. Ancak Müs-
lümanların okumaya, öğrenme-
ye, anlamaya ihtiyaçları vardır.

Dördüncüsü; İslam konuşul-
sun diye değil yaşanılsın diye 
indirilmiş bir dindir. Müslüman-
ların İslam’ı yaşam gayretlerine 
cihat denir.

Cihat, kan dökmek, savaş 
çıkarmak, bir yerleri işgal etmek 
değildir. Bilakis kan dökülmesin, 
barış olsun, işgaller olmasın diye 
gece gündüz çalışmaktır.

Bizler, Müslüman olsun ya da 
olmasın tüm insanlara faydalı 
olmayı inancımızın gereği sayan 

bir topluluğuz Biz inanıyoruz ki 
“insanların en hayırlısı insanlara 
faydalı olandır.”

Bizler, Müslüman olsun ya da 
olmasın komşularımız açken tok 
yatmaktan ar eden bir toplulu-
ğuz.

Yine biz inanıyoruz ki, bura-
daki gençlerimize yakışan en 
güzel takı güzel ahlaktır.

Gencimizin süsü güzel 
ahlaktır. Ahlak, kendimiz için 
istediğimizi kardeşimiz için de 
istemektir. Ahlak, kendimiz için 
istemediğimizi kardeşimiz için de 
istememektir.

Muhterem Misafirlerimiz, 
Anadolu Gençlik Derneğimizin 
ilk günden beri geleneksel 
olarak kutladığı Mekke’nin 
Fethi Programı bu yıl da 81 
şubemizde 600 kadar noktada 
icra edilmektedir. 

Bu programlardaki amacı-
mız gençlerimize fetih şuurunu 
verebilmektir. Fetih, kalpleri 
Allah’a açmaktır ve birilerinin 
dediği gibi işgal yağma ya da 
talan değildir.

Fetih, aklın hurafeden kur-
tulup hakikate açılmasıdır.

Fetih, yönetimin zulümden 
kurtulup adalete açılmasıdır.

Fetih, tabiatın yağma ve 
talandan kurtulup yaşamın 
devamına açılmasıdır.

Diğer taraftan biz “eğlence” 
adı altında tüm dünya halkları-
na çirkinliklerin ve kötülüklerin 
dayatılmasına karşı tavır alma-
nın gerekliliğine ve doğrulu-
ğuna inanıyoruz. Eğlencenin 
de sevincin de mutluluğun 
da meşru zeminde olması 
gerekir. Biz buna  inanıyoruz. 
Muhterem Hazirun, Genç; 
iyinin, doğrunun, faydalının ve 
adaletin yeryüzüne egemen 
olması  mücahedesinde, aynı 
inancı paylaşan her renkten ve 
ırktan herkesi kardeş bilirken, 
hangi renkten ve ırktan olursa 
olsun tüm mazlumların yanın-
da olmayı da kendisine görev 
olarak addeden,

Yeryüzündeki her insan için 
yaşama hakkını, inanç ve dü-
şünce hürriyetini, aile oluştur-
ma ve neslini koruma hakkını, 
mülkiyet edinebilme hakkını ve 
akıl sağlığının 

güvenceye alınması hakkını 
temel ve vazgeçilemez haklar 
olarak kabul eden,Yaşamının 
baharında tüm enerjisini bu 

gayede harcayan, inancı ve ide-
alleri uğrunda fedakârlık yapabi-
len kişiler olarak tanımlayabiliriz. 

Bizim için her genç bir hazine 
demektir. Anadolu Gençlik 
Derneği olarak, evrene, çevreye, 
insanlara ve kendine karşı so-
rumluluklarının farkında; tarihine, 
çağına ve yarınlara duyarlı;

Kardeşliğin, merhametin, 
sevginin ve iyiliğin yaygınlaştırıl-
masında emek sahibi; adaletin 
tesisinde kararlı; Bilgili, inançlı 
ve çalışkan bir nesil yetiştirme-
nin gayretinde olan bir gençlik 
idealimiz var. Bu çerçevede Ana-
dolu Gençlik Derneği, dünyaya 
yeniden yön verecek, kurtların  
kapmaya niyetlendikleri kuzulara 
hangi nehrin kenarında olursa 
olsun kol kanat gerecek, çor-
basını komşusuyla paylaşacak, 
kardeşlik anlayışıyla coğrafya-
mızı bir ve bütün tutacak genç 
kadrolar yetiştirme gayretindedir.

Erbakan Hocamız bir başka 
konuşmasında; ırkçı emperya-
listlerin eline geçmiş bugünkü 
dünyada insanlığa kan, gözyaşı 
ve savaştan başka bir şey sunul-
madığını belirterek; 

“Bu bebek katillerinin elin-
den insanlığı ancak Milli Görüş 
Gençliği kurtarabilir. İşte bunun 
için bir araya geliyorsunuz. Aşkı-
nızı azminizi biliyorsunuz. Daha 
büyük bir gayretle çalışarak 
azminizi tazeliyorsunuz” diyerek 
Milli Görüş çalışmalarında genç-
liğin önemine vurgu yapmıştır.

Erbakan Hocamız her konuş-
masında gençlik çalışmalarının 
önemine vurgu yapmıştır. Bizler 
de, ‘Bir milletin asıl gücü; tankı, 
topu, tüfeği değil inançlı ve 
imanlı gençliğidir’ sözü doğrultu-
sunda Anadolu Gençlik Derneği 
olarak çalışmalarımızı sürdürme 
gayretindeyiz.

Bizim için her genç bir 
Fatih’tir. Her genç Fatih Sul-
tan Mehmed Han’ın inancıyla 
Allah yolunda Peygamberi-
miz(s.a.v.)’in övgüsüne mazhar 
olmak için kendisini yetiştirmesi 
gerekmektedir.

“İnsanların en hayırlısı insan-
lığa faydalı olandır” inancı ile 
çalışmalarını yürüten 

Anadolu Gençlik Derne-
ği, ülkemizin il, ilçe, belde ve 
mahallelerinde kurduğu şube, 
temsilcilik ve bürolarla, bunların 
yanı sıra diğer müessese ve 
faaliyetlerle ülkemiz gençliğinin 

beraberlik ve kardeşliğinin öncü-
sü olmuştur.

1975’te kurulan MGV’nin 
yolundan giden AGD bu yıl 47. 
çalışma dönemini icra etmekte-
dir. Birçok kişi AGD’yi öğrenci 
yurtları ile tanımaktadır. An-
cak bunun dışındaki yapısı ve 
faaliyetlerine kısaca değinmek 
gerektiğini düşünüyorum. 

Öncelikle Anadolu Gençlik 
Derneği tüm illerde ve ilçelerin 
çoğunda örgütlü canlı bir der-
nektir. AGD, ortaokullar, liseler, 
üniversite, akademik çalışmalar 
gibi gençliği ayrı ayrı ele alan 
komisyonlar başta olmak üzere 
birçok komisyon yoluyla faaliyet-
lerini gerçekleştiriyor. 

Bu komisyonların tamamı Ha-
nımlar Komisyonu bünyesinde 
de yer alıyor.

Anadolu Gençlik Derneği’nin 
yıl içerisinde düzenli olarak ger-
çekleştirdiği faaliyetlerin 

başlıcaları ise şunlar:Mek-
ke’nin Fethi Gecesi, Şehadet 
Geceleri, Necmettin Erbakan’ı 
Anma Programları, Çanakkale 
Buluşmaları, İstanbul’un Fethi, 
Sabah Namazı Buluşmaları, Yaz 
Etkinlikleri, 

Siyer-i Nebi Yarışması.
AGD, ortaokullar komisyo-

nu bünyesinde Kaşif Grupları 
çalışmalarını, liseler komisyonu 
olarak da Karavan adlı kültürel 
çalışmalarını yıl boyunca sürdür-
mektedir.

Ayrıca dernek bünyesinde 
Anadolu Gençlik ve Genç İstik-
bal adlı iki uzun soluklu dergi 
yayımlanmaktadır. 

Kurulduğu yıldan bu yana 
aktivitesini yitirmeyen çalışma 
aşkı ile Anadolu Gençlik Der-
neği, Türkiye’nin en büyük sivil 
toplum kuruluşu ve dünyanın en 
büyük gençlik organizasyonu 
olarak aziz milletimizin dernek 
medeniyetinin parlak bir temsilci-
si olmayı hak etmiştir.

Anadolu Gençlik Derneği şim-
diye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da üstlendiği misyonu 
geçmişten aldığı güçle, yarınlara 
daha büyük bir heyecanla taşı-
ma azim ve kararlılığındadır.

Anadolu Gençlik Derneği’nin 
projesi insan, muhatap kitlesi 
gençliktir. Sevdası tüm insanlığın 
saadetidir.

Anadolu Gençlik Derneği “Bir 
yıl sonrasını düşünüyorsanız 
bir tohum ekin, 10 yıl sonrasını 
düşünüyorsanız bir fidan dikiniz, 
100 yıl sonrasını düşünüyorsa-
nız bir insan yetiştiriniz” anla-
yışı ile hareket etmiş ve bugün 
misyonu ve vizyonu ile bütün in-
sanımızı kucaklayan, teknolojiyi 
kullanan, ilmi akademik seviyeli 
çalışmaları ile insanımızdan aldı-
ğı gücü yine onların istifadesine 
sunan özelliği ile çalışmalara 
devam etmektedir.

Programımıza katıldığınız 
için, Anadolu Gençlik Derneğimi-
zin çalışmalarına destek oldu-
ğunuz için, bu gecede burada 
bulunarak bir tavrı en güzel şe-
kilde ifade ettiğiniz için  hepinize 
teşekkür ediyor. 

Gecemiz hayırlara vesile 
olsun.” diyerek konuşmasını 
nihayete erdirdi.
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Azizim halının bir 
önemi yok artık 
zam sermişler 

önümüze ne hacet 
kırmızıya maviye. Eee 
göz alıştı bir kere yüksek 
rakamlara biz öyle %3 %5 
istemezük. Bir zamanlar 
sevinirdik asgari ücret 
4.250 oldu diye ama onu 
da yaşayamadık çaldılar 
hevesimizi elimizden.

Bir zamanlar dediğime 
bakmayın aslında çok 
değil 15 gün önce felan. 
Hesap kitaptan iyi anlayan 
milletvekilleri ile hükümet 
yanlışı vatandaşlar hesap 
makinesini alsın başlıyoruz 
yazmaya hesaplamaya...

Akaryakıt, Elektrik, 
Doğalgaz, Köprü geçişleri, 
Vergi ve cezalar, MTV, 
Pasaport, Ehliyet, Emlak 
vergisi gibi bir çok alanda 
zam gelirken varın ismini 
sayamadıklarımız ile be-
raber yerel zamlar ve gıda 
sektörünü siz hesaplayın 
bakalım çıkabilecek misiniz 
işin içinden.

Bu vatandaş şimdi 4250 
lirayla nasıl geçinecek 
hiç vicdanınız yok mu 
sizin? Paramız git gide 
değersizleşiyorken içeride 
yaşadığımız sıkıntılara 
çözüm üretmek yeni 
politikalar izlemek varken 
meclisin gündeminde 
olan şeylere bir bakın; 
Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Macaristan 
Hükümeti Arasında Yolcu 
ve Eşyanın Karayolu ile 
Uluslararası Taşınmasına 
İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi, Nijerya, Somali, 
Mynmar gibi bir çok ülke 
ile sınır anlaşmaları için 
kanun teklifleri görüşülüyor. 
Ülkemizda 5 parmağın 1i 
kanıyor ameliyat edilmesi 
gerekiyor ama ne yazık kı 

asgari ücret pansumanı 
yaptık diye kimse ameliyata 
yanaşmıyor.

Korkuyorum benim 
güzel ülkem bir gün 
sözde kurtarıcılar ile 
düşmanlarımız bir olacak-
lar bu memleketi talan 
edecekler ve daha fazla 
zarar verecekler. Yazımı 
yazdığım saatlerde 
soydaşımız Kazakistan’da 
yaşanan iç karışıklılık 
ülkemizde baş gösterecek 
diye çok korkuyorum. Öyle 
oyunlar dönüyor ki 

perde arkalarında öyle-
sine çakal sürüleri varki 
pencere dibine saklanan bir 
kıvılcıma bakıyor fırsat kol-
luyorlar. Bu görünen köyün 
içerisinde yaşayan yet-
kisi ve sözünün geçerliliği 
olan bütün herkes birlikte 
adımlar atmalı ve üstesin-
den geldiğimiz nice badire-
ler gibi bunuda atlatmalıyız.

İleri görüşlü olması 
gereken insanlar önünü 
görmeyi bırak vatandaştan 
çıkan sesi duyamıyorlar. 3 
maymunu oynayacak kadar 
boş bir makamda değilsiniz 
hiç biriniz. Ya hakkını verin 
ya da hak edene verin. 

Derdimiz memleket 
gayemiz refah ve huzur. 
Bu yolda yapılacak ne var 
ise artık yapılsın bu yılın 
sonu gelir mi? Gelmez 
mi? Allah bilir! Bırakın 
artık kürsüler üzerinde 
konuşma yapmayı bir de 
yaşanan bazı olayların 
ardından açıklamalarınızda 
kınamaktan vazgeçin!

Vatandaş yolu asfaltı 
ne yapsın kafasını yastığa 
rahat koyamadıktan sonra. 
Ay sonunu getiremediği 
evin kapısına doğalgaz 
gelmiş ne fayda. Önceleri 
gülmekten gelir başımıza 
diye korkardık, şimdi ise 
çok zamlandık başımıza bir 
hal gelmese iyidir diyoruz.

Erkan TÜRK
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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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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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Sayfa Sekreteri (Editör)
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FAE, 2021’de faaldi
FINDIK ARAŞTIRMA 

Müdürü Aysun Akar,2021 
yılını değerlendirdi.Akar”-
Fındık Araştırma Enstitüsü, 
araştırma projelerinin yanında 
meyve fidanı üretimi ve toprak 
analizleri ile de üreticilere 
hizmet vermektedir. “dedi

Akar şöyle konuştu “Ensti-
tüde fındığın yanı sıra kokulu 
üzüm, kivi, karayemiş gibi 
ekonomik değere sahip bazı 
meyvelerin fidan ve meyve 
üretimi de yapılmaktadır. 

Enstitü 2021 yılında 592 
adet açık köklü fındık fidanı, 
123 adet tüplü fındık fidanı, 
601 adet tüplü kivi, 1147 adet 
tüplü karayemiş, 1102 adet 
tüplü kokulu üzüm, 18 adet 
tüplü böğürtlen olmak üzere 
3583 adet meyve fidanı satışı 
yapmıştır.

Meyve üretimi ise 6500 
kg fındık, 800 kg kivi, 250 kg 
karayemiş ve üzüm şeklinde 
gerçekleşmiştir.

Ayrıca üretilen 30.000 adet 

fındık fidanı Fındık Bahçe-
lerinin Yenilenmesi Projesi 
kapsamında Giresun, Ordu 
ve Trabzon Tarım ve Orman 
İl Müdürlüklerine teslim edil-
miştir.

Fidan üretiminin yanında 
2021 yılında fındık üreticile-
rinden gelen 654 adet toprak 
numunesinde 5494 adet 
analiz yapılmıştır. Toprak 
analizi sonuçlarına göre 
fındık üreticilerine gübreleme 
tavsiyesi de yapılarak etkili ve 
doğru gübreleme hususunda 
üreticiler bilgilendirilmiştir. 23 
adet yaprak numunesinde 
de 230 analiz yapılmış olup 
Enstitü toprak ve yaprak labo-
ratuvarında üreticilere yönelik 
olarak yapılan analiz sayısı 
toplam 5724’e ulaşmıştır.

Enstitüye gelerek fındık 
bahçelerinde yaşadıkları so-
runları danışan 133 üreticiye 
araştırmacılarımız tarafından 
çözüm önerisi ve bilgilendir-
me yapılmıştır.”

ÇALDAĞ AFET KONUTLARININ UNUTULDUĞUNDAN CUMHURBAŞKANI HABERDAR MI?

TIGLI, 1,5 YILDIR UNUTULAN
CALDAG’I, TBMM’DE SORDU?
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Giresun Milletvekili Necati Tığlı, 1,5 yıl oldu Çaldağ afet konutları ne oldu diye sordu

Bunun ardından bölgede ince-
lemeler yapıldı ve ihalenin yakın 
zamanda gerçekleştirileceği duyu-
ruldu” açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 
Giresun Milletvekili Necati Tığlı, 
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum’a yönelttiği 
sorular şöyle:

• 2020 yılında Batlama’da 

meydana gelen ve 3 vatandaşımı-
zın hayatını kaybettiği sel felaketi 
sonrasında İl Özel İdaresi tarafın-
dan yapılan çalışmalar nelerdir? 
Bakıma alınan köprü ve istinat 
duvarları var mıdır? Varsa durumla-
rı nelerdir?

• Yapılan araştırma ve inceleme-
lere göre Batlama’da sel felaketin-
de yıkılan 24 konut ve 19 dükkânın 

yeniden inşa edilebilmesi için nasıl 
bir çalışma yapılması gerekmekte-
dir? Bu yapıların tekrar inşa edilme-
si için Kentsel Dönüşüm Programı 
uygulanması çalışmalarınız içinde 
yer almakta mıdır?

• Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 
tarafından 25 Kasım 2021 tarihinde 
ihaleye çıkan projenin iptal edilme-
sinin gerekçeleri nelerdir? Ayrıca 

ihalenin 25 Kasım 2021 tarihine 
kadar (450 gün) beklenmesinin 
nedenleri nedir? Bu proje ne za-
man yeniden ihaleye çıkarılacaktır? 
Afet kapsamında yapılacak ev ve 
işyerleriyle ilgili olarak, Toplu Konut 
İdaresi ile yapılan protokolün gereği 
neden yerine getirilmemiştir?

• Yapılacak 24 konut ve 19 işyeri 
için ilgili kurum ve kuruluşlardan 

beklenilen rapor ve onayın gecikme 
sebebi nedir?  Diğer afet bölgele-
rinde konut ve işyerleri teslim aşa-
masına gelmişken burada yaşanan 
gecikme bir ayrımcılık değil midir?  

• Vatandaşlarımızın mağdu-
riyetlerinin tam anlamıyla gide-
rilmesi için Bakanlığınız ne gibi 
çalışmalar yapmaktadır? Dereli’de 
teslim edilme aşamasına gelen 

konutların Batlama’da henüz ihale 
bile edilmemiş olmasını nasıl izah 
edeceksiniz?

• Batlama Yolu üzerinde dere 
yatağına inşa edilen ve hâlâ büyük 
bir risk altında olan Kapalı Spor 
Salonu’nun güvenliğinin sağlanma-
sı için neden bir çalışma yapılma-
maktadır?

SENİ GÖRDÜM GİRESUN
Yeşilinden bakar iken maviye

Düşlerimde seni gördüm Giresun
Dört mevsime çizer iken zaviye

Kışlarımda seni gördüm Giresun 

Yaşarken uzakta başka illerde
Düşürmem adını her an dillerde 
Çalışıp dururken gurbet ellerde
İşlerimde seni gördüm Giresun

Özlemin kalbimde kara bağlarken
Bu ayrılık yüreğimi dağlarken

Hasretinden yanık yanık ağlarken
Yaşlarımda seni gördüm Giresun 

Bağlarında açar hep gonca güller
Seni anlatmaya yeter mi diller?
Dallarında ötüşürken bülbüller 

Kuşlarımda sen gördüm Giresun 

Hasretin gönlüme kuyu kazarken
Gün batımı aydınlığı bozarken
Methiyeler düzüp şiir yazarken

Tuşlarımda seni gördüm Giresun 

Ferhadi değişmez seni paraya
Çok iyi merhemsin her bir yaraya

Duvarları boyatırken karaya
Taşlarımda seni gördüm Giresun

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Ferhat 
GÜNAYDIN 

Emekli Öğretmen / Halk Şairi

Keşap Belediyesi ocak 
ayı toplantısı yapıldı
Keşap Belediyesi 

Ocak ayı meclis 
toplantısı Keşap Bele-
diye Başkanı Mehmet 
Emür Başkanlığında 
gerçekleşti.

2022 yılının hayırlara 
vesile olmasını dileyen 
Başkan Emür, kaliteli 
hizmet, azimle çalışma 
ve gönül belediyeciliğini 
sürdüreceklerini belirtti.

Başkan Emür ‘2022 
yılının ilk Ocak ayı mec-
lis toplantısını gerçek-
leştirdik. Meclis denetim 

komisyonu üyelerinin se-
çimleri yapıldı. Gündem-
de yer alan maddeler 
görüşüldü ve komisyon-
lara havaleleri yapıldı. 
Meclis üyelerimiz ve 
birim müdürlerimizle 
belediye olarak yaptı-
ğımız ve yapacağımız 
çalışmalarla ilgili istişa-
relerde bulunduk. Yeni 
yıl da kaliteli hizmet,  
azimle çalışma ve gönül 
belediyeciliğini sürdür-
meye devam edeceğiz.” 
diye konuştu.

Yeşilay’dan, Danışmanlık 
Merkezi Hizmeti

Selde yıkılan Yeşilköy Kızılçukur 
Mahalle Camisi ibadete açıldı

Yeşilay Danışmanlık 
Merkezi’nden (YEDAM) 

yardım almak için 115’i arama-
nız yeterli. YEDAM’ın faaliyet 
alanı bağımlılık ve tedavisi 
hakkında toplumda farkındalık 
ve bilinç oluşturmak ve daha 
fazla kişiye ulaşabilmek.

YEDAM’A NASIL 
BAŞVURULUR?

Çevrenizde bağımlı oldu-
ğundan şüphelendiğiniz kişiler 
varsa, 115 YEDAM Danışma 
Hattı’nı arayarak neler yapma-

nız gerektiğini öğrenebilirsiniz.
YEDAM, Türkiye’nin birçok 

şehrinde ve K.K.T.C’de de hiz-
met vermektedir.

KİMLERE 
HİZMET VERİLİR?

• 12 yaş ve üzerindeki kişilere,
• Alkol, tütün, madde, 

kumar ve internet bağımlılı-
ğı konusunda destek almak 
isteyen veya ayaktan müda-
hale hizmetinden yararlanmak 
isteyenlere,

• Kişiyi tedaviye yönlendir-
mek için gerekli yöntemleri 
öğrenmek isteyenlere hizmet 
verilir.

Haber : Fatma Bulduk Uğurlu

Espiye’de 22 Ağustos 
2020’de meydana gelen 

sel felaketi nedeniyle yıkılan ve 
hayırseverlerin desteğiyle inşa 
edilen Yeşilköy Kızılçukur Ma-
halle Camisi düzenlenen törenle 
ibadete açıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başla-
yan törende, dualar edildi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, 
burada yaptığı konuşmada, 10 ay 
gibi kısa sürede yeniden yapılan 
caminin hayırlı olmasını diledi.

Selde şehit olanlara Allah’tan 
rahmet dileyen Ünlü, “Afetlerden 
ders çıkartmalıyız. Ev, okul, bina 
yaparken dere kenarlarından 
uzak yerlere yapmalıyız. Rabbim 
bir daha ülkemize ve bölgemize 
afet gös-
termesin. 
Camilerimizi 
cemaatsiz 
bırakmaya-
lım. Caminin 
yapılmasında 

emeği geçenlerden Allah razı 
olsun.” dedi.

İl Müftüsü Ramazan Topcan 
ise caminin 3 kattan oluştuğunu 
ve 320 metrekare alan üzerine 
yapıldığını belirterek, caminin 
inşasında emeği geçenlere 
teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali 
Ünlü, caminin yapıldığı arsayı 
bağışlayan hayırsever Mustafa 
Şeker’e plaketi takdim etti.

Cami, İlçe Müftüsü Koçak’ın 
kıldırdığı öğle namazıyla ibadete 
açıldı. Açılış törenine Espiye 
Kaymakamı Taner Tengir, İl 
Jandarma Komutanı Albay Mu-
hammet Sevinç, Espiye Belediye 
Başkanı Mustafa Karadere, 

daire amirleri, 
köy muh-
tarları, din 
görevlileri ile 
vatandaşlar 
katıldı. GİRE-
SUN (AA)



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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7 Ocak 1946 inan-
dılar...YETER SÖZ 
MİLLETİN .!

7 OCAK 1946’DA 
ANADOLU İNSANİ BİR 
SÖZ SÖYLEDİ 

Bundan 76  yıl önce ...
Türk Siyasi Hayatında 

bir devrim tesiri oluştu-
ran Demokrat Parti’nin 
kuruluş günü. ..

Sadece Demokratların 
Kuruluş Günü değildir. 

Cumhuriyet tarihinde 
tek partili siyasetin sona 
erdiği gündür.

7 Ocak 1946’da kurulan 
Demokratların kuruluşu 
ile Türkiye’ye “yeni bir 
rota” çizmek noktasında 
en ciddi iradeyi ortaya 
koymuştu.

Demokrasi tarihimizde 
demokrat misyonun siya-
sal temsilcileri her zaman 
milletten yana haklıdan 
yana tavır almışlardır.

7 Ocak 1946 tarihinde, 
arkadaşlarının adına Refik 
Koraltan tarafından İçiş-
leri Bakanlığına partinin 
kuruluşuna dair dilekçenin 
ve tüzüğün verilmesiyle 
gerçekleşmiştir. 

Anadolu insanı için ezi-
len horlanan değil, Ankara 
Tandoğan Meydanına 

izinle giren değil, yöneten 
olarak güneş doğmuştur.

Kurucu lider Celal Ba-
yar partinin kuruluşunun 
hemen ardından basın 
mensuplarına demeç 
vermiş. Bir gazetecinin 
Yeni partinin yeri sağ mı? 
Yoksa sol mu? olduğuna 
dair sorduğu bir suale Ce-
lal Bayar “DEMOKRAT”IR” 
cevabını verir.

DP kuruluşundan 27 
Mayıs darbesine kadar 
geçen süreçte Türk siyasi 
tarihini derinden etkile-
miştir. 

Öyle ki bugün dahi ku-
rucularıyla birlikte adından 
sıkça söz edilmektedir. 

Demokratlar, Demirkırat 
iktidar yıllarında “BÜYÜK 
TÜRKİYE” için ülkede 
çağ atlatan, çağ başlayan 

Anadolu insanı yöneten ve 
üreten olmuştur.  

Bu ülkenin demokratla-
ra ihtiyacı var...

Anadolu insanının 
rüyası ,hayali için yeni-
den Büyük Türkiye adına 
milletimize yeni bir çıkış 
yolu bulacak, yeni bir kapı 
açacaktır..

Makam mevki koltuk 
sevdalısı değil..! 

Bayrak Vatan millet 
sevdası..!

Artık Makam için değil, 
vatan millet için çalışma 
zamanıdır. 

 “Makam mevki ve kol-
tuklar bir gün sona erer...” 

Biz makamdan kıymet 
almaya değil halkımıza 
kıymet vermeye ve  des-
tek olacağız.

Vatan sevgisi millete 

hizmet etmenin sınırı 
yoktur. 

Demokratlar DP, AP, 
ANAVATAN ve DYP 
Kadroları ile milletimizin 
gönlünde ebebiyyen 
unutulmayan hizmetlere 
imza atmıştır. 

Merhum Cumhurbaş-
kanımız Celal Bayar, 
Demokrasi Kahramanı 
Başvekil Adnan Men-
deres gerçek anlamda 
demokrasi aşığı ve Türk 

maliyesinin haysiyetli ismi 
Polatkan’la, Türk dış politi-
kasının dev ismi Zorlu.

Türk siyasal tarihinde 
bir kuyrukluyıldız gibi 
geçen bu ekibi rahmet 
minnetle anıyoruz. 

Bu vesile ile Demokrat 
Partinin dört kurucu-
su Celal Bayar, Adnan 
Menderes, Fuat Köprülü 
ve Refik Koraltan’ı ve bu 
BÜYÜK Camiaya hizmet 
edenleri misyonun değerli 
temsilcileri saygı rahmet 
ile anıyoruz. 

Mekanları Cennet Ruh-
ları şad olsun.

ANADOLU DEMOKRAT 
DERNEKLERİ FEDERAS-
YONU

ADFET.

ANADOLU insanî İnanç 
kararlılıkla imkansız başardılar.!

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Hüseyin TATAR
Saadet Partisi ‘Çanakçı 

İlçe Kongresi Yapıldı’

İl Başkanı Abdulkadir Bektaş 
kongre konuşmasında, 2021 
yılının son günlerini yaşadı-

ğımızı belirterek; “bu yıl hepimiz 
açısından zor ve problemli bir yıl 
oldu. Pandemi sürecinin devam 
etmesi zaten bozuk olan ekonomi-
mizi daha da bozdu. Küçük esnafın, 
asgari ücretlinin, işçinin, memurun 
kısacası toplumun her kesiminin 
can çekiştiği bu yılda sıcak para ile 
dönen ekonominin de dibe vurma-
sına neden oldu.

Üretimi tamamen bitiren bir 
ekonomik model uygulayan AKP 
iktidarı, dolar’ın yükselmesine engel 
olamadı. Bundan dolayıdır ki ithal 
ürünler cenneti olan ülkemizde enf-
lasyon tavan yaptı. Alım gücü düştü 
ve kuyruklar çoğaldı. 

19 yıldır sürdürdükleri ekonomik 
beceriksizliklerini bir türlü kabul-
lenemeyen AKP yönetimi, olayı 
başka mahfillere çekerek muhalif 
partileri suçlama yolunu seçti.

Kısacası 2021 yılını özetlemeye 
kalkarsak ; enflasyon, hayat paha-
lılığı, işsizlik, ekonomi ve öngörüle-
mezlik gelir.

Hiçbir vatandaşımız ümitsizliğe 
düşmesin. Ye’se kapılmasın…

Şimdi yeni bir yılın eşiğindeyiz. 
Şundan herkes emin olsun ki; 2022 
değişim yılı olacak. Karanlığın en 
yoğun olduğu an, aslında şafağa en 
yakın olunan andır. 

2022 ise daha aydınlık ve daha 
huzurlu bir yıl olacak. 2022’de 
Türkiye, kendisine dar gelen bu 
gömleği yırtıp atacak!” dedi.



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

57 Ocak 
2022 Cuma www.giresungundem.com
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Filenin Sultanları ve Filenin 
Efelerinin  Görele’de  de 
yetiştirmeye çalışılırken 

Voleybol çalışmaları hafta içi ve 
hafta sonlarında kız ve erkek 12 
yaş üstü ile 12 yaş altı olmak üze-
re 3 farklı grupta çalışan gençler 

voleybolla tanışmanın mutluluğunu 
yaşıyorlar.

Görele Gençlik Merkezi Voley-
bol Antrenörü Semiha Kaya Terzi  
“Gençlerimizi sporla buluşturuyo-
ruz. 2017 yılında açılan Görele 
Gençlik Merkezinde çok güzel bir 

ivme yakaladık. Gençlerimiz ve 
aileler Gençlik ve Spor Bakanlığı-
nı çok küçük yaşlarda tanıyorlar. 
Gençlik Merkezlerimiz,  gençlerin 
kullanımına her daim hazırdır.” 
dedi. Voleybol çalışmalarının 
sadece atölye çalışması şeklinde 

kalmadığına değinen antrenör 
Semiha Terzi Giresun ili genelinde 
yapılan Kulüplerarası Voleybol 
Müsabakalarına 3 farklı takımla 
katılmayı hedefliyoruz. Gençlik 
Merkezi faaliyetleri ücretsizdir.” 
şeklinde konuştu.

Filenin Sultanları ve Efeleri 
GORELE’DE YETiSiYORGörele Gençlik Merke-

zi Spor Kulübü Voleybol 
Atölyesinde kız ve erkek 

olmak üzere 58 genç 
sporcu farklı yaş katego-
rilerinde voleybol eğitim-

lerine devam ediyor.

1926 Bulancakspor 
Çare Arıyor!

1926 Bulancakspor 
2021- 2022 sezonu 

için 2021 Temmuz ayında 
göreve getirdiği antrenör 
Cihan Özal ile karşılıklı an-
laşarak yolların ayrıldığını 
açıkladı.

Toplam 9 maçta 8 puanla 
8’inci durumda bulunan 
Bulancakspor ikinci yarıda 
takımı emanet edeceği yeni 

teknik direktör için temasla-
rını hızlandırdı.

Kırmızı-beyazlı yönetim 
tarafından yapılan açıkla-
mada; “Takımımız topbaşı 
yaparak 2. devre hazırlık-
larına başladı. Takımıza en 
az 4-5 takviye yaparak ligi 
üst sıralarda bitirebilmek 
için transfer görüşmelerimizi 
sürdürüyoruz” denildi.

Dijital varlık alım satım platfor-
mu Bitexen, listelenen taraftar 

token’larda, takımların attıkları gol 
sayısına göre yakımların gerçekleştiğini 
duyurdu.Bitexen, platformda listelenen 
Adana Demirspor, Antalyaspor, Balıke-
sirspor, Çaykur Rizespor, Diyarbekirspor, 
Erzurumspor, Giresunspor, Hatayspor, 
Kayserispor, Sakaryaspor, Sivasspor, 
Şanlıurfaspor, Tuzlaspor, Vanspor ve 
Yeni Malatyaspor’un taraftar token 
yakımlarının, yeni nesil dijital cüzdan 
EXENPAY tarafından gerçekleştirildiğini 
açıkladı.

Atılan gol sayısına göre yakılan 
token adedi ise şöyle açıklandı:”Adana 
Demirspor’a ait 65 bin adet DEMIR 
Token yakıldı.Antalyaspor’a ait 7 

bin 770 adet AKREP Token yakıldı.
Balıkesirspor’a ait 6 bin ait BLK S Token 
yakıldı.Çaykur Rizespor’a ait 2 bin 650 
adet RIZE Token yakıldı.Diyarbekirspor’a 
ait 25 bin 452 adet DIYAR Token yakıldı.
Erzurumspor’a ait 35 bin adet ERZ 
Token yakıldı.Giresunspor’a ait 3 bin 
80 adet GRS Token yakıldı.Hatayspor’a 
ait 620 adet HATAY Token yakıldı.
Kayserispor’a ait 64 bin 600 KYSR 
Token yakıldı.Sakaryaspor’a ait 90 bin 
882 SKRY Token yakıldı.Sivasspor’a 
ait 7 bin 540 adet SIV Token yakıldı.
Şanlıurfaspor’a ait bin 890 URFA Token 
yakıldı.Tuzlaspor’a ait 210 TUZLA Token 
yakıldı.Vanspor’a ait 2 bin 600 VAN 
Token yakıldı.Yeni Malatyaspor’a ait bin 
760 YMS Token yakıldı.”

Taraftar token yakımları gerçekleşti
Dijital varlık alım satım platformu Bitexen, listelenen taraftar token’larda,
takımların attıkları gol sayısına göre yakımların gerçekleştiğini duyurdu.



Rakipleri gibi kendilerinin de 
iddialı olduğunu vurgulayan 
Akgün, “Giresunspor olarak 

bizim de iyi ve kaliteli oyunculardan 
kurulu bir kadromuz var. Galatasa-
ray gibi biz de iddialıyız. Puan veya 
puanlar almak için 90 dakika müca-
dele edeceğiz. Oyuncularımızın üstün 
bir performans sergileyeceklerine ve 
İstanbul deplasmanından iyi bir so-
nuçla döneceğimize inancımız tam.” 
ifadelerini kullandı.

Akgün, transfer çalışmalarının 
devam ettiğini, kadrolarını kaliteli 
isimlerle güçlendireceklerini sözlerine 
ekledi.Öte yandan kulüpten yapılan 
açıklamada, yeşil-beyazlı kafilenin, 

Galatasaray maçı için 7 Ocak Cuma 
günü Antalya’dan hava yoluyla 
İstanbul’a gideceği ve burada kampa 
gireceği kaydedildi.

KELEŞ MEMNUN
GZT Giresunspor’da kaleciler 

yoğun tempoda.Kaleci Antrenörü İlker 
Avcıbay önderliğinde çalışan kaleciler, 
ikinci yarıya eksiksiz girmeyi hedefliyor. 
Yeşil Beyazlılar’da kaleciler arasında 
da tatlı bir rekabet 
oluşuyor. Bu durum 
da şüphesiz hem 
Avcıbay’ı hem de 
Giresunspor Teknik 
Direktörü Hakan 

Keleş’i memnun ediyor.

GALATASARAY CEPHESİ
Galatasaray, evinde GZT Gire-

sunspor ile oynayacağı maçın hazır-
lıklarına yaptığı antrenmanla devam 
etti.Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, 
Teknik Direktör Fatih Terim yönetimin-
deki antrenman ısınma hareketleri ile 
başladı. Antrenmanın devam eden 
kısmında pas çalışmaları üzerinde du-

ruldu. Ana bölümünde taktik çalışma 
gerçekleştirilen antrenman, soğuma 
hareketlerinin ardından sona erdi.

Tedavi ve izolasyon süreci devam 
eden Patrick van Aanholt, Alpaslan 
Öztürk ve Fatih Öztürk, milli takım 
kamplarında bulunan Sofiane Fe-
ghouli ve Mustafa Muhammed antren-
manda yer almadı. Fernando Muslera 
ve Mbaye Diagne’nin ise tedavisine 
devam edildi.

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: 67 Ocak 2022 Cuma

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 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

RAKiP KADAR iDDiALIYIZ
Giresunspor, 8 Ocak Cumartesi günü oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını Antalya’da tamamladı ve  İstanbul’a geçti

Spor Toto Süper Lig’in 
20. haftasında 8 Ocak 
Cumartesi günü Gala-

tasaray’a konuk olacak 
GZT Giresunspor’da 

kulüp yönetim kurulu 
üyesi Sinan Akgün, 

rakipleri gibi kendileri-
nin de iddialı olduğunu 

söyledi.
Amatör 1. kümede son durum
A grubunda Pirazizspor 

konuk ettiği 1977 
Ballıcaspor’u 5-2 yenerek 
averajla liderlik koltuğuna 
otururken, haftayı bay geçen 
Şebinkarahisar Belediyespor 
ve Ören Belediyespor 9’ar 
puanla ikinci ve üçüncü sıra-
yı paylaştılar.

B grubunda Sanayispor 
sahasında Ay Yıldızspor en-
gelini 5-0’lık skorla geçerek 
liderliğini sürdürmeyi başarır-
ken, Duroğlu Gelişim Çandır 

karşısında farklı kazandı.
C grubunda lider Camili 

Örnekspor deplasmanda 

Altunsuspor’a 1-0 yenilse de 
liderliğini sürdürdü ancak Tire-
bolu ekibi ikinci sıraya yerleşti.

1. Amatör ligde beşinci hafta karşılaşmaları geçtiğimiz hafta sonu oynandı


