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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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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)

16 Şubat 2022 Çarşamba Sayı: 6225 Yıl: 19 Fiyatı: 1.5 TL

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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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

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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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

Batlama’nın Lapa Köyü’nden olan Durmuş 
“Avukat Kadir Maden büyüğümün de 

yönlendirmesiyle bu projeye inandığım için ko-
miteye bizzat kendim dahil olmak istedim. Sayın 
Kadir Maden’e teşekkür ediyorum. Kendisi de 
bu projeye yürekten inanıyor” dedi.      n 2’DE

‘BATLAMA iLCE OLURSA
KAZANAN GiRESUN OLUR’

Batlama Vadisi’ni ilçe 
yapma komitesi hukuk 

birimi başkanlığına avukat 
Kardelen Durmuş getirildi

Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu
Lisesi Berlin Yolcusu
Giresun Fatih Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi’nin (MTAL) 2020 
yılında sunduğu ama pandemi nedeniyle 
ertelenen “Fatih MTAL Stajını Avrupa’da 
Yapıyor” isimli Erasmus+ projesinin 
ilk aşaması bu yıl 23 Şubat itibariyle 
başlıyor. İki aşamalı projenin ilk akışında 
10 öğrenci iki refakatçı öğretmeni ile üç 
hafta boyunca Almanya’nın başkenti Ber-
lin’de staj faaliyetinde bulunacak. n 3’TE

Giresun Belediyesi Sos-
yal Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü tarafından, 14 Şubat 
Dünya Öykü Günü sebebiyle 
GRÜ Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde yatarak tedavi 
olan çocuklara hediyeler verildi.

Dünya Öykü Günü Nedeniyle 
Çocuklara Hediyeİlk kez 2002 yılında 

düzenlenen 14 Şubat 
Dünya Öykü Günü et-
kinlikleri, günümüzde 
birçok ilde ve ülkede 
gerçekleştiriliyor.

n 3’TE
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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

216 Şubat 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

YITIK...
Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer DERİNDERE Meslek 

Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümünden 
almış olduğum diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Aysu GÜREL
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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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Sevgililer Günü’nde 
Nikah Yoğunluğu

Giresun Belediyesi 
Nikah Memurluğu 

tarafından Sevgililer Gü-
nü’nde nikahları kıyılan çift-
ler büyük mutluluk yaşadı.

Her yerde olduğu gibi 
Giresun’da da dünya evine 
girmek için 14 Şubat Sev-
gililer Günü’nü tercih eden 
çiftlerin yoğunluğu yaşandı. 
Aylar öncesinden bu özel 
günde nikahlarını kıydır-
mak isteyen çiftler randevu 
için başvuru yaptı. Aileleri, 
yakınları ve arkadaşlarıyla 
Giresun Belediyesi Nikah 
Memurluğuna gelen çiftlerin 

nikah akitleri kıyıldı.
Evlilik tarihlerini unutul-

maz kılmak isteyen 15 çift, 
14 Şubat Sevgililer Günü’n-
de evlenmek için Giresun 
Belediyesi’ne başvururken 
belediye nikah salonu da 
en yoğun günlerinden birini 
yaşadı. 

14 Şubat Sevgililer 
Günü’nü hayatlarının tarihi 
olarak evlilik cüzdanına 
yazdıran çiçeği burnunda 
çiftlere Belediye Nikah Me-
murluğu tarafından günün 
anısına çerçeveli fotoğrafla-
rı da anında taktim edildi.

Başkan İbaş, başarılı 
sporcuyu ağırladı 

Yağlıdere Belediye 
Başkanı Yaşar İbaş, 

60 kilogramda Büyükler 
Karate Türkiye şampiyona-
sı Erkekler Kumite yarış-
masında Türkiye ikincisi 
olan Burak Özdemir’i altınla 
ödüllendirdi.

Başkan İbaş, Özdemir’i 
makamında kabul etti.

Özdemir’i başarısından 
dolayı kutlayan İbaş, spor-
cuya altın hediye etti.

Burak Özdemir de Baş-
kan İbaş’a teşekkür etti.

GİRESUN (AA)

 

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

Yine yanıltıldık!..
Pardon yanlış anlamı-

şız!..
***
Tarım Kredi Kooperatifi, 

“14.02.2022 tarihi itibariyle 
kimyevi gübrelerde %30’a 
varan indirim yapılmış-
tır” deyince, biz de kışlık 
gübrede indirim yapıldı diye 
sevinmiş ve paylaşmıştık.

Maalesef yanlış anlamı-

şız!..
‼ Fındıkta kullanılan 

“TRIPLE SÜFER FOSFAT 
(TSP)” gübrede indirim 
yapılmamış!..

Acaba neden?.. 
⁉ Bu gübre (TSP) kim-

yevi gübre mi sayılmıyor, 
yoksa bilinmeyen, ya da 
açıklanmayan/açıklana-
mayan başka bir sebep mi 
var?

PARTiLER ESPiYE’DE ELEKTRiK
ZAMLARINI PROTESTO ETTi
Giresun’un Espiye ilçesinde İyi Parti Espiye ilçe teşkilatının başkanlığında muhalefet partileri ile birlikte elektrik, doğalgaz 

ve akaryakıta yapılan zamları protesto etmek için, dün ilçenin pazar yerine yakın bir yerde biraraya geldiler

İYİ Parti Giresun İl başka-
nı Abdulkadir Eroğlu ise 
elekrik şirketlerine ihale-

lerde yapılan kıyaklardan söz 
etti.Eroğlu” Bu günkü enerji 
fiyatlarının yüksek olmasının 
sebebi rant uğruna yapılan 
özelleştirmelerdir.  Özelleş-
tirilen bu şirketler devletten 
32 kuruşa aldıkları ekektriği  
vatandaşa 2 lira 6 kuruşa 
satıyorlar. Bu da yüzde ikiyüz 
kâr demektir. “Açıklamalarında 
bulundu. Eroğlu “ iktidar yakın 
bir zamanda zenginlere kıyak 
yaparak kurumlar vergisinin 
oranını 2 puan daha düşürdü”-
şeklinde konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi 
Giresun İl Başkanı Fikri Bilge 
de esnafın, üreticinin son 
gelen zamlarla alım gücünün 
tamamen tükenme noktasına 
geldiğini iktidarın ise yapılan 
protestoları yaygara olarak ni-
telendirdiğini ve  milletle dalga 
geçtiklerini öne sürdü.Bilge” 

Kapı kapı dolaşıp her vatanda-
şa ulaşarak bunları anlatma-
mız gerek. “Geliyor gelmekte 
olan.” diyerek sözlerini bitirdi. 

Daha Sonra kürsüye İyi 
Parti Genel Başkan Yardımcı-
sı Ünzile Yüksel davet edildi. 
Ünzile Yüksel ise iktidarın artık 
vatandaşın derdine çözüm 
bulmak yerine beşli inşaat şir-
ketlerinin yanında yer aldığını 

öne sürdü…Yüksel,ayrıca 
iktidarın  beceriksizliklerini 
örtbas etmek için her gün ayrı 
bir gündem oluşturduklarını 
söyledi. Yüksel”Eğer biz de 
bunlar gibi yapacak, ülkemize 
huzur, barış, adalet, güven, 
istikrar getiremeyeceksek, 
vatandaşlarımızın huzur ve 
güvenini sağlayamayacaksak 
Allah bizlere iktidar olmayı 

nasip etmesin “dedi. Ünzile 
Yüksel’in bu sözleri büyük bir 
alkışla karşılandı..Gelecek 
Partisi Teşkilat Başkanı Halil 
Küpeli ise iktidarı istifaya davet 
etti ve “6 parti ilk seçimde 
iktidar olacak”dedi

Zam protestosuna yoğun 
ilgi oldu. Küçük çapta yapılma-
sı beklenen zam protestosu 
mitinge dönüştü.

‘BATLAMA iLCE OLURSA
KAZANAN GiRESUN OLUR’

Batlama Vadi-
si’ni ilçe yapma 
komitesi hukuk 

birimi başkanlığına 
avukat Kardelen 
Durmuş getirildi

Durmuş “Batlama 
Vadisi ilçe olmak 

zorundadır, CHP milletve-
kilimiz sayın Necati Tığlı 
zaten kanun teklifi vere-
rek tarihi bir adım attı. Bu 
saatten sonra yörenin tüm 
evlatları birleşip ilçe haya-

lini gerçekleştirmeli ..Yöre-
mizin ilçe olması için imza 
veren Milletvekillerimiz 
sayın Cemal Öztürk , Sayın 
Kadir Aydın ve sayın Sabri 
Öztürk ile il başkanlarımıza 
ayrı ayrı teşekkür ediyoruz 
“ dedi. 

Avukatlık mesleğine 
yeni başlayan ve kısa süre 
içersinde Ciddi aşama sağ-
layan Durmuş , ilçe olma-
nın yasal sürecinin takibi 
konusunda güçlü bir hukuk 
komitesi kurmak istediğini 
de sözlerine ekledi.

Çeltik, “Son iki yılda ya-
şadığımız pandemi krizi 

ile birlikte, akaryakıt ve elektrik 
başta olmak üzere temel gider 
malzemelerine gelen fahiş 
zamlar esnafımızın belini tama-
men bükmüştür. Bu olumsuz 
gelişmeler karşısında bizler 
Esnaflarımız için ÇARELER 
arıyoruz. Yetkili mercilerimizden 
bu konuda esnafa destek çık-
masını bir nebze Esnaflarımıza 
soluk aldırmasını istiyoruz. 

Köy ihale taşımacılığı yapan 
Esnaflarımızın; 2021-2022 Yılı 
Milli Eğitim Bakanlığımızın Köy-
lerimizden ihale yolu ile yapmış 
olduğu taşımalı Öğrenci sistemi; 
akaryakıt zamları, vergi artışları 
Bağ-kur primleri, Yazlık Kışlık 
Lastik fiyatları, Trafik Sigortası, 
kasko koltuk sigortası, Araba 
yedek parçalarına gelen zamlar-
la da hayat koşullarını dayanıl-
maz hale getirmiştir. 

İhaleye girdiklerinde Ma-
zot fiyatının 6.50.-TL olduğu 
şimdi ise 15.67.-TL olduğu ve 
ilerleyen günlerde mazotun 
artış fiyatının ne olacağı da 

belli değildir. Esnaflarımızın 
dayanacak gücü kalmamıştır. 
Esnaflarımız İŞİ BIRAKMA 
NOKTASINA GELMİŞLERDİR. 

Esnaflarımızın isteği ücretle-
rine ek zam yapılarak bir nebze 
soluk almalarını sağlamak ve 
mağduriyetlerinin giderilmesi-
dir. Bu konuda yaşanan sıkın-
tıları sürekli olarak gerekli ku-
rumlarımıza gerek resmi gerek 
şifai olarak da bildirmekteyiz. 
Esnaflarımıza talep ettiğimiz 
ek zammın Yetkili kurumlarda 
değerlendirilmesini istiyoruz.

Aynı zamanda Şehir içi Öğ-
renci Servis taşımacılığı yapan 
Esnafımız içinde yeni fiyat 
düzenlemeleri gerekmektedir.

 Mazota gelen zamlar parça 
fiyatları sigorta ödemeleri 
kasko ve Araçlarında çalışan 
yardımcı personel ücretleri gibi 
zorunlu giderleri Esnaflarımız 
kazanamazken zararına çalışır 
duruma gelmiştir. Kazanç 
olmayınca KONTAK KAPATMA 
noktasındadırlar. 

Bizler Esnafımızın Temsil-
cileri olarak Esnaflarımızın 

YANINDAYIZ. Esnaflarımıza 
İyileştirme yapılmasını İSTİ-
YORUZ ve hükümetimizden 

bu süreçte bizleri rahatlatacak 
olumlu mesajlar bekliyoruz.” 
dedi.

Çeltik: Esnafa iyileştirme yapılsın
Şoförler Odası Başkanı İbrahim Çeltik, esnafın sahipsiz bırakıldığını söyledi...
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GÜNDEM
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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

316 Şubat 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

GiRESUN LiMANi
iCiN iMZA YAGMURU

İmza sayısı 5 bini bulduğunda toplu olarak CİMER üzerinden Bakanlar 
ve Cumhurbaşkanına ulaştırılacak ve limanın kapatılmaması istenecek.

Öte Yandan CHP Mil-
letvekili Necati Tığlı 
da liman işçilerini 

bağrına basarak tam not aldı.
Öztürk ve  Tığlı’nın açıktan 
Liman ve işçilere ful destek 

olmaları sonrası ,GESOB’un 
da destek mitingi yapması,ilin 
sahipsiz olmadığını gözler 
önüne serdi.

Öte yandan 4 yıl öncesi-
nin değerleri ile yaklaşık 240 

trilyon,günümüz değerleri ile 
yaklaşık 3 katrilyonluk yatırım 
yaparak,60 yıldır yatan limanı 
şaha kaldırına firmaya manzara 
zulmü yapılmasının limancılık 
tarihinde bir ilk olduğu ortaya 

çıktı.Dünyada tüm limanların 
şehir içinde olduğunu ifade 
eden uzmanlar,şehir dışına 
liman kuran bir il ve ülke henüz 
olmadığını iddia ediyor.

3 Katrilyonluk yatırım yapan 
firmanın önüne altından yollar 
yapılmasını öneren bazı Gi-
resunlular “Bu yatırımcı şayet 
başka bir şehre bu yatırımı 
yapsa o ilde milletvekili veya 
bakan olurdu.Dünya genelinde 
böyle sermaye nerede var.
Fransızlar Paris futbol takımını 
bile Arap sermayesine bıraktı.
Sermayeyi düşman gören bir il 
göçü nasıl durduracak.Trabzon 
ve Samsun’da liman ve silolar 
şehrin göbeğinde değil mi?”di-
ye sordular.Bu arada bu firmayı 
Giresun’a getiren ve siloları 
kurduran bazı siyasetçilerin 
aradan 4 yıl geçtikten sonra 
şimdi birden manzara peşine 
düşmelerinin temelinde ne tür 
beklentiler yattığını ise kimse 
çözemiyor

Projenin ikinci akışı ise bu 
yıl Ekim ayı içerisinde 
gerçekleştirilecek.

Daha önce 2015 yılında da 
Çekya’nın başkenti Prag’da iki 
haftalık “İletişim Becerileri” isimli 
staj faaliyeti gerçekleştiren Gire-
sun Fatih MTAL bir başarıya daha 
imza atmaya hazırlanıyor. Okul 
proje yönetim ekibinin hazırladığı 
Giresun merkezden desteklenme-
ye değer görülen iki projeden biri 
olan “Fatih MTAL Stajını Avru-
pa’da Yapıyor” isimli Erasmus+ 
projesi 2020 yılında Ulusal Ajans 
tarafından kabul edilmiş ancak 
pandemi nedeniyle gerçekleştirile-

memişti. Bu yıl gerçekleştirilecek 
proje kapsamında 20 öğrenci dört 
refakatçi öğretmenle birlikte stajını 
Almanya’nın başkenti Berlin’de 
yapacak. İki aşamadan oluşan 
projenin ilk akışı 10 öğrenci ve 
refakatçi iki öğretmen ile 23 Şubat 
tarihinde başlıyor. Grafik Tasarım, 
Radyo TV ve Gazetecilik alanı 
öğrencilerinden oluşan katılımcı-
lara Giresun Fatih MTAL İngilizce 
öğretmeni Ebru AYDIN tarafından 
A1 ve A2 seviyesinde İngilizce 
eğitimi verildi.  Proje kapsamında 
staj eğitimi görecek öğrencilere 
Dronela çekim teknikleri, fotoğraf 
tasarımı, profesyonel fotoğraf 

çekim teknikleri, DSLR ayarları, 
stüdyoda fotoğraf ve video çekimi 
sırasında ses ve ışık ayarlarının 
yapılması, haber portalı için video 
ve fotoğraf tasarlama, haber top-
lama ve reklam ürünleri tasarlama 
gibi birçok konuda eğitim verile-
cek. 

Projenin koordinatörü olan 
Okul Müdürü Hasan MINDIZ 
konuyla ilgili olarak, “Öğrencilerin 
projeye hazır hale getirilmesi için 
yoğun bir hazırlık süreci planlan-
mıştır. Bu kapsamda gençlere 
hareketlilik öncesi İş Güvenliği, 
İngilizce iletişim kursları verilmiş 
ve meslek öğretmenleri tarafın-

dan hazırbulunuşluk düzeylerinin 
artırılması amacıyla mesleki 
bilgilendirmeler yapılmıştır. Tüm 
süreç bakanlığın belirlediği 
kurallar içerisinde pandemi süreci 
dikkate alınarak planlanmıştır. 
Öğrencilerimize yurtdışında bulun-
dukları sürece refakat edecek dört 
öğretmenimiz de Berlin’e giderek 
teknolojik gelişmeleri yerinden 
takip etme imkanına sahip ola-
caktır.” dedi. Okul müdürü Hasan 
MINDIZ proje hazırlık sürecinde 
desteklerini esirgemeyen meslek 
dersleri öğretmenlerine teşekkür 
ederek proje yönetim ekibini kutla-
dığını söyledi. 

Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu
Lisesi Berlin Yolcusu

Dünya Öykü Günü’nde
Çocuklara Hediye

Bu kapsamda Giresun 
Belediyesi de çocuk-

lara yönelik olarak etkinlik 
gerçekleştirdi.

Etkinlikle birlikte tedavi 
gören çocuklara öykü kita-
bı, boyama kitabı ve boya 

kalemleri hediye edildi.
Giresun Belediye Başka-

nı Aytekin Şenlikoğlu’nun 
talimatıyla gerçekleştirilen 
etkinlikte hediye verilen 
çocuklar büyük mutluluk 
yaşadı.

İlk kez 2002 yılında düzenlenen 14 Şubat 
Dünya Öykü Günü etkinlikleri, günümüzde 

birçok ilde ve ülkede gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın temel gıda 
maddelerinde KDV’nin yüzde 
8’den yüzde 1’e indirildiği açıkla-
masının ardından indirimli KDV 
oranları 14 Şubat’tan itibaren 
geçerli olmaya başladı. 

Bunun üzerine Giresun Bele-
diyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 
tarafından şehirde marketler 
birer birer denetlendi. Yapılan 
denetimde vatandaşların aldık-

ları ürünlerin kasada kesilen 
fişlerinin KDV oranının Yüzde 
1 olarak kesilip kesilmediği ve 
raflardaki fiyat ürün etiketlerinde 
düzenleme yapılıp yapılmadığı 
kontrol edildi. 

Giresun Belediye Başka-
nı Aytekin Şenlikoğlu, KDV 
oranlarının düşürülmesi ile 
ilgili denetim başlattıklarını 
bildirerek: “Halkımızın olu-
şabilecek mağduriyetlerinin 

önüne geçmek adına raf etiket 
fiyatı ile kasa etiket fiyatının 
uyup uymadığını konusunda 
denetimlerimize hız kazandır-
dık. Vatandaşlarımızın etiket 
ve kasa arasındaki fiyata 
dikkat etmeleri gerekmektedir. 
Özellikle haksızlığa fırsat veril-
memesi yönünde çok sağlam 
çalışmalar yapıyoruz. Vatan-
daşlarımızın bizlere güveni 
çok önemli. Gerek fiyat artışı, 

gerekse diğer mağduriyetler 
konusunda yasalar çerçeve-
sinde kimseye göz açtırma-
yacağımızın da bilinmesini 
isterim. Vatandaşlarımızdan 
ricamız faturalarında KDV ora-
nını yüzde 1 olarak yazdığına 
dikkat etmeleridir. Devletimizin 
bu konudaki kararlı duruşu-
na, bizler de sahada zabıta 
ekiplerimiz ile destek vermeye 
devam edeceğiz” dedi.

MARKETLERDE 
KDV İNDİRİMİ
DENETİMİ 
BAŞLADI

AYTEKiN SENLiKOGLU UYARDI
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

216 Şubat 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

YITIK...
Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer DERİNDERE Meslek 

Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümünden 
almış olduğum diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Aysu GÜREL

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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Sevgililer Günü’nde 
Nikah Yoğunluğu

Giresun Belediyesi 
Nikah Memurluğu 

tarafından Sevgililer Gü-
nü’nde nikahları kıyılan çift-
ler büyük mutluluk yaşadı.

Her yerde olduğu gibi 
Giresun’da da dünya evine 
girmek için 14 Şubat Sev-
gililer Günü’nü tercih eden 
çiftlerin yoğunluğu yaşandı. 
Aylar öncesinden bu özel 
günde nikahlarını kıydır-
mak isteyen çiftler randevu 
için başvuru yaptı. Aileleri, 
yakınları ve arkadaşlarıyla 
Giresun Belediyesi Nikah 
Memurluğuna gelen çiftlerin 

nikah akitleri kıyıldı.
Evlilik tarihlerini unutul-

maz kılmak isteyen 15 çift, 
14 Şubat Sevgililer Günü’n-
de evlenmek için Giresun 
Belediyesi’ne başvururken 
belediye nikah salonu da 
en yoğun günlerinden birini 
yaşadı. 

14 Şubat Sevgililer 
Günü’nü hayatlarının tarihi 
olarak evlilik cüzdanına 
yazdıran çiçeği burnunda 
çiftlere Belediye Nikah Me-
murluğu tarafından günün 
anısına çerçeveli fotoğrafla-
rı da anında taktim edildi.

Başkan İbaş, başarılı 
sporcuyu ağırladı 

Yağlıdere Belediye 
Başkanı Yaşar İbaş, 

60 kilogramda Büyükler 
Karate Türkiye şampiyona-
sı Erkekler Kumite yarış-
masında Türkiye ikincisi 
olan Burak Özdemir’i altınla 
ödüllendirdi.

Başkan İbaş, Özdemir’i 
makamında kabul etti.

Özdemir’i başarısından 
dolayı kutlayan İbaş, spor-
cuya altın hediye etti.

Burak Özdemir de Baş-
kan İbaş’a teşekkür etti.

GİRESUN (AA)
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Yine yanıltıldık!..
Pardon yanlış anlamı-

şız!..
***
Tarım Kredi Kooperatifi, 

“14.02.2022 tarihi itibariyle 
kimyevi gübrelerde %30’a 
varan indirim yapılmış-
tır” deyince, biz de kışlık 
gübrede indirim yapıldı diye 
sevinmiş ve paylaşmıştık.

Maalesef yanlış anlamı-

şız!..
‼ Fındıkta kullanılan 

“TRIPLE SÜFER FOSFAT 
(TSP)” gübrede indirim 
yapılmamış!..

Acaba neden?.. 
⁉ Bu gübre (TSP) kim-

yevi gübre mi sayılmıyor, 
yoksa bilinmeyen, ya da 
açıklanmayan/açıklana-
mayan başka bir sebep mi 
var?

PARTiLER ESPiYE’DE ELEKTRiK
ZAMLARINI PROTESTO ETTi
Giresun’un Espiye ilçesinde İyi Parti Espiye ilçe teşkilatının başkanlığında muhalefet partileri ile birlikte elektrik, doğalgaz 

ve akaryakıta yapılan zamları protesto etmek için, dün ilçenin pazar yerine yakın bir yerde biraraya geldiler

İYİ Parti Giresun İl başka-
nı Abdulkadir Eroğlu ise 
elekrik şirketlerine ihale-

lerde yapılan kıyaklardan söz 
etti.Eroğlu” Bu günkü enerji 
fiyatlarının yüksek olmasının 
sebebi rant uğruna yapılan 
özelleştirmelerdir.  Özelleş-
tirilen bu şirketler devletten 
32 kuruşa aldıkları ekektriği  
vatandaşa 2 lira 6 kuruşa 
satıyorlar. Bu da yüzde ikiyüz 
kâr demektir. “Açıklamalarında 
bulundu. Eroğlu “ iktidar yakın 
bir zamanda zenginlere kıyak 
yaparak kurumlar vergisinin 
oranını 2 puan daha düşürdü”-
şeklinde konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi 
Giresun İl Başkanı Fikri Bilge 
de esnafın, üreticinin son 
gelen zamlarla alım gücünün 
tamamen tükenme noktasına 
geldiğini iktidarın ise yapılan 
protestoları yaygara olarak ni-
telendirdiğini ve  milletle dalga 
geçtiklerini öne sürdü.Bilge” 

Kapı kapı dolaşıp her vatanda-
şa ulaşarak bunları anlatma-
mız gerek. “Geliyor gelmekte 
olan.” diyerek sözlerini bitirdi. 

Daha Sonra kürsüye İyi 
Parti Genel Başkan Yardımcı-
sı Ünzile Yüksel davet edildi. 
Ünzile Yüksel ise iktidarın artık 
vatandaşın derdine çözüm 
bulmak yerine beşli inşaat şir-
ketlerinin yanında yer aldığını 

öne sürdü…Yüksel,ayrıca 
iktidarın  beceriksizliklerini 
örtbas etmek için her gün ayrı 
bir gündem oluşturduklarını 
söyledi. Yüksel”Eğer biz de 
bunlar gibi yapacak, ülkemize 
huzur, barış, adalet, güven, 
istikrar getiremeyeceksek, 
vatandaşlarımızın huzur ve 
güvenini sağlayamayacaksak 
Allah bizlere iktidar olmayı 

nasip etmesin “dedi. Ünzile 
Yüksel’in bu sözleri büyük bir 
alkışla karşılandı..Gelecek 
Partisi Teşkilat Başkanı Halil 
Küpeli ise iktidarı istifaya davet 
etti ve “6 parti ilk seçimde 
iktidar olacak”dedi

Zam protestosuna yoğun 
ilgi oldu. Küçük çapta yapılma-
sı beklenen zam protestosu 
mitinge dönüştü.

‘BATLAMA iLCE OLURSA
KAZANAN GiRESUN OLUR’

Batlama Vadi-
si’ni ilçe yapma 
komitesi hukuk 

birimi başkanlığına 
avukat Kardelen 
Durmuş getirildi

Durmuş “Batlama 
Vadisi ilçe olmak 

zorundadır, CHP milletve-
kilimiz sayın Necati Tığlı 
zaten kanun teklifi vere-
rek tarihi bir adım attı. Bu 
saatten sonra yörenin tüm 
evlatları birleşip ilçe haya-

lini gerçekleştirmeli ..Yöre-
mizin ilçe olması için imza 
veren Milletvekillerimiz 
sayın Cemal Öztürk , Sayın 
Kadir Aydın ve sayın Sabri 
Öztürk ile il başkanlarımıza 
ayrı ayrı teşekkür ediyoruz 
“ dedi. 

Avukatlık mesleğine 
yeni başlayan ve kısa süre 
içersinde Ciddi aşama sağ-
layan Durmuş , ilçe olma-
nın yasal sürecinin takibi 
konusunda güçlü bir hukuk 
komitesi kurmak istediğini 
de sözlerine ekledi.

Çeltik, “Son iki yılda ya-
şadığımız pandemi krizi 

ile birlikte, akaryakıt ve elektrik 
başta olmak üzere temel gider 
malzemelerine gelen fahiş 
zamlar esnafımızın belini tama-
men bükmüştür. Bu olumsuz 
gelişmeler karşısında bizler 
Esnaflarımız için ÇARELER 
arıyoruz. Yetkili mercilerimizden 
bu konuda esnafa destek çık-
masını bir nebze Esnaflarımıza 
soluk aldırmasını istiyoruz. 

Köy ihale taşımacılığı yapan 
Esnaflarımızın; 2021-2022 Yılı 
Milli Eğitim Bakanlığımızın Köy-
lerimizden ihale yolu ile yapmış 
olduğu taşımalı Öğrenci sistemi; 
akaryakıt zamları, vergi artışları 
Bağ-kur primleri, Yazlık Kışlık 
Lastik fiyatları, Trafik Sigortası, 
kasko koltuk sigortası, Araba 
yedek parçalarına gelen zamlar-
la da hayat koşullarını dayanıl-
maz hale getirmiştir. 

İhaleye girdiklerinde Ma-
zot fiyatının 6.50.-TL olduğu 
şimdi ise 15.67.-TL olduğu ve 
ilerleyen günlerde mazotun 
artış fiyatının ne olacağı da 

belli değildir. Esnaflarımızın 
dayanacak gücü kalmamıştır. 
Esnaflarımız İŞİ BIRAKMA 
NOKTASINA GELMİŞLERDİR. 

Esnaflarımızın isteği ücretle-
rine ek zam yapılarak bir nebze 
soluk almalarını sağlamak ve 
mağduriyetlerinin giderilmesi-
dir. Bu konuda yaşanan sıkın-
tıları sürekli olarak gerekli ku-
rumlarımıza gerek resmi gerek 
şifai olarak da bildirmekteyiz. 
Esnaflarımıza talep ettiğimiz 
ek zammın Yetkili kurumlarda 
değerlendirilmesini istiyoruz.

Aynı zamanda Şehir içi Öğ-
renci Servis taşımacılığı yapan 
Esnafımız içinde yeni fiyat 
düzenlemeleri gerekmektedir.

 Mazota gelen zamlar parça 
fiyatları sigorta ödemeleri 
kasko ve Araçlarında çalışan 
yardımcı personel ücretleri gibi 
zorunlu giderleri Esnaflarımız 
kazanamazken zararına çalışır 
duruma gelmiştir. Kazanç 
olmayınca KONTAK KAPATMA 
noktasındadırlar. 

Bizler Esnafımızın Temsil-
cileri olarak Esnaflarımızın 

YANINDAYIZ. Esnaflarımıza 
İyileştirme yapılmasını İSTİ-
YORUZ ve hükümetimizden 

bu süreçte bizleri rahatlatacak 
olumlu mesajlar bekliyoruz.” 
dedi.

Çeltik: Esnafa iyileştirme yapılsın
Şoförler Odası Başkanı İbrahim Çeltik, esnafın sahipsiz bırakıldığını söyledi...



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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Üst-başlıkta da ifade ettiğimiz 
gibi; 

Yüzyıllardır aynı atmosferde 
tasayı, kıvancı paylaşmasını 
bilen farklı etnik kimliğe sahip 
topluluklar; 

Her nasıl oluyorsa birdenbire 
‘ayrılmayı’ düşünüyorlar... 

Asırlarca birbiriyle kenetlene-
rek yaşayanlar; 

Emperyalizmin ağa-babaları-
nın her türlü sağladığı destekle, 
kendi bünyelerindeki ‘birlikteliği 
bozup’ kavga ve savaş çıkara-
cak örgüt kuruyorlar... 

Tıpkı; 
Amerikan emperyalizminin 

1904 yıllarında... 
Merzifon da... 
Kendi adını taşıyan; 
Amerikan Kolejini ve 

Hastanesini amacının 
dışına taşıyarak, Pontus 
Çetesini kurup, her iki 
kurumu da baştan-a-
şağı gizli gizli cephane 
deposuna dönüştürdü-
ğü gibi... 

Hem de öylesine sinsice 
yerleştiriyorlar ki; 

Şeytanın bile aklına gelmeye-
cek yöntemler uyguluyorlar... 

Örneğin, silah ve cephaneler 
gündüz gelecekse; 

Kolejin bahçesinde öğrenci-
lere boru ve trampetlerle gürültü 
çıkartıyorlar... 

Yok, eğer gündüz değil de 
gece gelecekse; 

Bu kez de -sanatsal provalar- 
yaparak en yüksek oktavdan 
koro halinde şarkı söylüyorlar... 

Silahlar ‘Hastanenin’ altına 
taşınacaksa; 

Sanki bir savaş meydanından 

acil hasta geliyormuş 
havası yaratıp, bitip-tü-
kenmeyen cankurtaran 
sireni çalıyorlar... 

Ve bu gizli yapılan 
çalışmaların foyası ise 
şöyle ortaya çıkıyor; 

Merzifon Amerikan 
hastanesinde (nasıl işe 
girmişse) bir Türk kadını 
Hastabakıcı olarak 
çalışıyor... 

Ve bu yapılan çalışmaları 
gece nöbetlerinde bire-bir tanık 
oluyor... 

Tehlikenin gündün-güne bü-
yüdüğünün farkına varan kadın; 

Hiç zaman kaybetmeden 
ve bir fırsatını bulup, çarçabuk 
Amasya’ya gidiyor... 

Ve bu yapılan gizli hazırlık-
ları; 

5. Kafkas Tümeni Kumanda-
nı Cemil Cahit (Toydemir) beyi 
bularak haber veriyor... 

Bu tehlikeli ve tehlikeli olduğu 
kadar değerli haberi alan komu-
tan; 

Hiç zaman kaybetmeden 
hemen durumu Ankara’ya, yani 

Mustafa Kemal’e haber 
veriyor... 

Haberi alan Mustafa 
Kemal; 

Samsun ve yöresinde 
‘Pontus Çetelerini’ temiz-
lemekle uğraşan (Topal) 
Osman Ağa’yı, ivedi bir 
şekilde Ankara’ya çağırı-
yor... 

Ve ‘Pontus Çetesi’ 

temizlemekten başını kaşıma-
ya zaman bulamayan Osman 
Ağa, yanına 15 ‘çete’ alıp ve hiç 
zaman kaybetmeden, İnebolu 
üzerinden Ankara’ya varıyor... 

Ve Mustafa Kemal; 
Ankara’da, Osman Ağa’yı 

kişisel konuğu olarak ağırlıyor.. 
Sonra Merzifon’da yaşanan 

durumu anlatıyor... 
Ve; “Bu konuda ne yapabilir-

sin?” diye soruyor... 
Osman Ağa’da çok rahat ve 

mütevazi bir şekilde; 
“Siz o konuda canınızı sıkma-

yın Paşam!” 
“O iş benim işim” 
“Ben eşek arılarının yuvası-

nın nasıl dağıtılacağını bilirim.” 
“Siz keyfinize bakın” dedikten 

sonra Merzifon’a doğru yola 
çıkar... 

Ve hiç zaman geçirmeden de 
Samsun’da bulunan milislerine; 

“Bir kısmınız Samsun’da kal-
sın, bir kısmınız da Merzifon’a 
gelsin” diye haber salar... 

Kara-zıpkalı, kaytan bıyıklı 15 
çetesiyle birlikte (Topal) Osman 
Ağa yola çıkar... 

Bir gurup ‘miliste’ 
Samsun’dan yola 
çıkar... 

Ve Merzifon’da 
buluşurlar... 

Önce ‘Hristiyan 
Mahallesi’ denilen ma-
halleyi sararlar; 

Sonra Amerikan 
Kolejinde ve Has-
tanede bulunan 
bilumum görevlileri 

kurumların bahçesinde top-
larlar... 

Ve onları entegre edip, pasif 
duruma soktuktan sonra da; 

Hem Amerikan Kolejini ve 
hem de Hastane’nin zemin ka-
tından başlayan büyük bir ‘gizli 
tünele’ rastlarlar... 

Yüzlerce, binlerce kişiyi 
saklayacak kadar büyüklükte 
olan tünelin ve sığınakların 
içerisinde; 

Yüzlerce silah ve cephane..
Onlarca ‘Pontus Bayrağı’ ve 

Pontus Çetesine katılmak için 
yazılmış mektuplar ve bildiriler 
çıkar... 

Okulun ve hastanenin mah-
zenlerinde saklanan bu silahlar 
toplanıp ele geçirildikten sonra 
‘Hristiyan Mahallesinde’ bulunan 
‘Kiliseye’ geçerler... 

Ve ‘Kilisenin’ altında-üstünde 
ve her yanına saklanmış silahla-
rı da ele geçirirler... 

Ve bu ‘savaş hazırlıklarını’ 
gören Osman Ağa’nın aklına 
birdenbire Pontus Çetelerinin 
Samsun ve Sinop yöresinde 

yaktığı Türk Köyleri aklına 
geliverir... 

Ve Hristiyan Mahallesinde ya-
şayan ne kadar sivil halk varsa, 
çoluk çocuk, hepsini evlerden 
dışarı çıkarıp ve bir an önce 
mahalleyi terk etmelerini ister... 

Evler boşaltılır... 
Dışarı zifiri karanlıktır... 
Hristiyan Mahallesi baştan-a-

şağı yıkılır... 
Yanan mahallenin ışığı 

gökyüzünü kıpkızıl bir şekilde 
aydınlatır... 

Ve yanan evlerin içerisinde; 
Sanki savaş meydanlarında 

olduğu gibi saklı mermiler patla-
maya başlar... 

Kısacası; 
Merzifon’da görev tamamlan-

mıştır... 
Pontus Çetelerinin hazırlıkları 

çökertildiği gibi, üstüne-üstlük 
Hristiyan Mahallesi de cayır-ca-
yır yakılarak ortadan kaldırılmış-
tır... 

Ve olay biter; 
Merkez Ordusu Kumandanı 

Nurettin Paşa, durumu Anka-
ra’ya rapor eder... 

Osman Ağa ise; 
Çeteleriyle birlikte tekrar 

Samsun bölgesine döner... 
Yarın; 
Samsun Tekkeköy tarafların-

da olacağız... 
Bu kez de ‘Pontus Çetelerini’ 

orada kovalayacağız... 
Kaynak; 
Hasan İzzettin Dinamo ‘Kut-

sal İsyan’ cilt; 5
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„Birileri YÜRÜ YAHU ACUN 
dedi ve ACUN zirveye yükseldi. 
Ancak yatırımı TÜRKİYE’ye 
değil İNGİLTERE’ye yaptı.“

Daha düne kadar çeşitli TV 
kanallarında SPOR MUHABİR-
LİĞİ, sunuculuk ve program 
yapımcılığı yaparken ALLAH 
ayy pardon birileri ona „YÜRÜ 
YAHU ACUN EFENDİ“ dedi ve 
yürüdü. 

MEDYA KRALI oldu!..
Allah daha çok çok versin 

karnımız tok ve  gözümüz yok!..
Biz 40 yıldır hala muha-

birlik yapıyoruz ama önümüz 
hep tıkalı. Huzura ve rahata 
eremeden bu dünyadan göçüp 
gideceğiz!.. 

İşte buna yanarım!..
Bazı insanlar çok mu BALLI 

yoksa biz de mi bir TERSLİK 
var anlamadım gitti. Sanırım 
anlayamadan da bu dünyadan 
göçüp gideceğim!..

GÖZÜMÜZ YOK AMA DÜ-
ŞÜNMEDEN EDEMİYORUM

„Zenginin malı züğürdün 
çenesini yorar“ mış. 

Ben bu yazımda Acun 
efendinin servetiyle uğraşacak 
değilim!..

Ancak çok PARALAR’ın 
dönmediği MEDYA vasıtasıyla 
bir kişi nasıl bu kadar çok zen-

gin olabiliyor inanın anlamakta 
zorlanıyorum!..

Altı üstü bir SPOR MUHABİ-
Rİ’ydi!.. 

Ya şimdi?!..
Bence SURVİVOR, ŞARKI, 

TÜRKÜ ve YEMEK PROG-
RAMLARI yapacağına „KISA 
ZAMANDA NASIL ZENGİN 
OLUNUR?“ isimli bir program 
yapıp, TÜYOLAR verse inanın 
ülke de reyting rekorları kırar!..

TÜRKİYE’DE KAZANIYOR,  
İNGİLTERE’DE HARCIYOR

Benim anlayamadığım ve 
eleştirmek istediğim konu 
şudur!..

Acun’un hızlı yükselişi ya 
da köşelik oluşu hangi ülkede 
oldu?

El-Cevap: TÜRKİYE’de
Nerede futbol kulübü satın 

aldı?
Önce HOLLANDA’da 
Daha sonra İNGİLTERE’de...
TÜRKİYE’DE FUTBOL KU-

LÜBÜ YOK MU?
Var!..
Hem de ekonomik sıkıntılar-

la boğuşan yüzlerce FUTBOL 
KULÜBÜ mevcut!..

Böyle bir ortamda bizim 
ACUN EFENDİ gidiyor, Av-
rupa’dan kulüp satın alıyor. 
Sonra TRANSERLER yapmaya 

çalışıyor!..
Bu adam gerçekten NAPI-

YOR ya da yapmak istiyor?
Bu nasıl bir KAFA?!
Bu nasıl bir İNSANLIK!?
ARAPLAR’ı anlarım ama 

ACUN’u anlayamıyorum!..
SORUYORUM!..
Bu ACUN EFENDİ nerede 

ÜNLÜ oldu?
Nerede ve kimler buna 

YÜRÜ ACUN EFENDİ dedi?
Hangi ülkede DUDAK 

UÇUKLATAN bir servetin sahibi 
oldu?

Nerede katlar, yatlar, uçaklar 
SATIN aldı? 

Bu adamın programlarını 
ve TV’lerini kim ya da kimler 
izliyor?

El-Cevap: Yine TÜRKİYE ve 
TÜRKLER...

Bu imkanlara TÜRKİYE’de 
sahip oluyor

Onu izleyenler yine TÜRK-
LER!.. 

Fakat satın aldığı futbol 
kulüpleri HOLLANDA ve İNGİL-
TERE’de!..

Anlayan birisi varsa bana da 
anlatsın lütfen!..

EN TUHAH OLAN ŞEY 
Hadi ben anlamadım
Halk hiç  anlamıyor ve hala 

onu izliyor 
Bari meclisteki BÖYÜK-

LERİMİZ neden bu konuya el 
atmazlar? 

Araştırıp, soruşturmazlar 
onları da anlayamıyoru yahu!..

Galiba hepsi ZAMAN fuka-
rası!..

Adamların çok yapacak işleri 
var!.. 

Sayın Cumhurbaşkanı 
ortaya bir YEM atıyor, cümbür 
cemaat oraya odaklanıyo-
ruz!.. Birileri de „cambaza bak 

cambaza“ kurnazlığıyla malı 
götürüveriyor!..

YÜRÜ BE ACUN EFENDİ 
YÜRÜ KİM TUTAR SENİ

YÜRÜ BE GÜZEL KAR-
DEŞİM BURASI FIRSATLAR 
ÜLKESİ TÜRKİYE...

HELAL OLSUN SANA BU 
YOLLAR  ASLANIM !...

ACUN ILICALI KİMDİR?
Ali Acun Ilıcalı veya en bilin-

dik adıyla Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 
1969 Edirne doğumludur. Aslen 
Erzurumludur. Türk sunucu, 
yapımcı ve girişimcidir. Acun 
Medya’nın kurucusu ve yönetim 
kurulu başkanıdır. TOBB Genç 
Girişimciler Kurulu üyesidir. 
Kadıköy Anadolu Lisesi mezu-
nudur.

Televizyonculuğa Show 
Tv’de BJK Beşiktaş muhabirliği 
ile başlamıştır. 2002 yılında 
“Acun Firarda” adlı gezi-eğlen-
ce içerikli televizyon programı-
nın yapımcılığını ve sunucu-
luğunu yapmaya başlamıştır. 
Programda Acun Ilıcalı’ya 
kameraman Feridun, Çaykun 
Ertan ve Esat Yöntunç yardımcı 
olurken, Şebnem Schaefer’de 
programın moda bölümü için 
ekipte yer almıştır. 2006 yılında 
program sona ermiştir. 2006 yı-
lında “Acun Medya” adlı şirketi 
kurmuştur. 2004-2006 yılları 
arasında “Fear Factor” adlı 

korku-gerilim içerikli televizyon 
programının;

2007-2010 yılları arasında 
“Var mısın Yok musun” adlı 
yarışma içerikli televizyon 
programının; 2006 yılında 
“Survivor Türkiye” adlı yarışma 
içerikli televizyon programının 
yapımcılığını ve sunuculuğunu 
yapmıştır. 2007-2008 yılları 
arasında “Yoksa  HYPER-
LINK “https://www.hurriyet.
com.tr/mahmure/eglence/
ruya-tabirleri/” \n _blankRüya 
mı?” adlı aktüel içerikli televiz-
yon programının; 2008-2014 
yılları arasında “Söyle Söyle-
yebilirsen” adlı ses yarışması 
içerikli televizyon programının 
yapımcılığını yapmıştır. 2009 
yılında “Devler Ligi” adlı futbol 
içerikli televizyon programının; 
2009 yılında “Yetenek Sizsiniz 
Türkiye” adlı yetenek yarışması 
içerikli televizyon programının; 
2010-2011 yılları arasında 
“Yok Böyle Dans” adlı dans 
yarışması içerikli televizyon 
programının; 2011 yılında; “O 
Ses Türkiye” adlı ses yarışması 
içerikli televizyon programının 
yapımcılığını ve sunuculuğunu 
yapmıştır. Çalışanlarıyla birlikte 
“Acunn.com” adlı portal internet 
sitesini kurmuştur. 2013 yılında 
Show Tv’den ayrılıp, Star Tv’ye 
geçmiştir. 2013 yılında; “3 

Adam” adlı televizyon progra-
mının yapımcılığını yapmaya 
başlamış, çalışanlarıyla beraber 
“Sekiz.com” adlı giyim içerikli 
İnternet sitesini kurmuş, “MNG 
Shop” (yeni adıyla Shop90) adlı 
televizyon kanalına %40 ortak 
olmuş ve Doğuş Yayın Grubu 
ortaklığında “Tv8” adlı tele-
vizyon kanalını satın almıştır 
(%70 sahibi). 2014 yılında; 
Star Tv’den ayrılmış ve “Ninja 
Warrior Türkiye”, “Para Bende”, 
“Hülya Avşar Show”, “Arda’nın 
Mutfağı”, “Aileler Yarışıyor”, 
“Ver Fırına”, “Kel Alaka”, “Aka-
demi”, “Ütopya” adlı televizyon 
programlarının; 2015 yılında 
“Rising Star Türkiye”, “İşte 
Benim Stilim” adlı televizyon 
programlarının yapımcılığını 
yapmıştır. 2016 yılında “İşte 
Benim Stilim Ünlüler” adlı yarış-
ma programının yapımcılığını 
yapmaya başlamıştır.

2008 yılında ilk kez Tür-
kiye’de vergi rekortmenleri 
arasına girmiştir. 2011 yılında 
₺2.836.191 gelir vergisi tahak-
kuk ederek, Türkiye’de gelir 
vergisi listesinde 62. olmuştur. 
Türkiye’de yer alan üniversi-
teler de ve Anadolu’nun farklı 
yerlerinde stand-up gösteri-
leri yapmıştır. Gösterilerinde 
meslek hayatı boyunca başına 
gelenleri mizahî bir dille izleyi-
cilere anlatmıştır. 7 Ekim 2016 
tarihi itibarıyla Shop90 adlı 
televizyon kanalını kapatarak 
TV8,5 adlı spor kanalı yayına 
başlamıştır.

Survivor, O Ses Türkiye, 
MasterChef Türkiye güncel 
olarak yayınlanan programları-
dır. Exxen isimli dijital platformu 
ise 1 Ocak’ta yayın hayatına 
başlamıştır. (Kaynak: Hürriyet) 
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Üst-başlıkta da ifade ettiğimiz 
gibi; 

Yüzyıllardır aynı atmosferde 
tasayı, kıvancı paylaşmasını 
bilen farklı etnik kimliğe sahip 
topluluklar; 

Her nasıl oluyorsa birdenbire 
‘ayrılmayı’ düşünüyorlar... 

Asırlarca birbiriyle kenetlene-
rek yaşayanlar; 

Emperyalizmin ağa-babaları-
nın her türlü sağladığı destekle, 
kendi bünyelerindeki ‘birlikteliği 
bozup’ kavga ve savaş çıkara-
cak örgüt kuruyorlar... 

Tıpkı; 
Amerikan emperyalizminin 

1904 yıllarında... 
Merzifon da... 
Kendi adını taşıyan; 
Amerikan Kolejini ve 

Hastanesini amacının 
dışına taşıyarak, Pontus 
Çetesini kurup, her iki 
kurumu da baştan-a-
şağı gizli gizli cephane 
deposuna dönüştürdü-
ğü gibi... 

Hem de öylesine sinsice 
yerleştiriyorlar ki; 

Şeytanın bile aklına gelmeye-
cek yöntemler uyguluyorlar... 

Örneğin, silah ve cephaneler 
gündüz gelecekse; 

Kolejin bahçesinde öğrenci-
lere boru ve trampetlerle gürültü 
çıkartıyorlar... 

Yok, eğer gündüz değil de 
gece gelecekse; 

Bu kez de -sanatsal provalar- 
yaparak en yüksek oktavdan 
koro halinde şarkı söylüyorlar... 

Silahlar ‘Hastanenin’ altına 
taşınacaksa; 

Sanki bir savaş meydanından 

acil hasta geliyormuş 
havası yaratıp, bitip-tü-
kenmeyen cankurtaran 
sireni çalıyorlar... 

Ve bu gizli yapılan 
çalışmaların foyası ise 
şöyle ortaya çıkıyor; 

Merzifon Amerikan 
hastanesinde (nasıl işe 
girmişse) bir Türk kadını 
Hastabakıcı olarak 
çalışıyor... 

Ve bu yapılan çalışmaları 
gece nöbetlerinde bire-bir tanık 
oluyor... 

Tehlikenin gündün-güne bü-
yüdüğünün farkına varan kadın; 

Hiç zaman kaybetmeden 
ve bir fırsatını bulup, çarçabuk 
Amasya’ya gidiyor... 

Ve bu yapılan gizli hazırlık-
ları; 

5. Kafkas Tümeni Kumanda-
nı Cemil Cahit (Toydemir) beyi 
bularak haber veriyor... 

Bu tehlikeli ve tehlikeli olduğu 
kadar değerli haberi alan komu-
tan; 

Hiç zaman kaybetmeden 
hemen durumu Ankara’ya, yani 

Mustafa Kemal’e haber 
veriyor... 

Haberi alan Mustafa 
Kemal; 

Samsun ve yöresinde 
‘Pontus Çetelerini’ temiz-
lemekle uğraşan (Topal) 
Osman Ağa’yı, ivedi bir 
şekilde Ankara’ya çağırı-
yor... 

Ve ‘Pontus Çetesi’ 

temizlemekten başını kaşıma-
ya zaman bulamayan Osman 
Ağa, yanına 15 ‘çete’ alıp ve hiç 
zaman kaybetmeden, İnebolu 
üzerinden Ankara’ya varıyor... 

Ve Mustafa Kemal; 
Ankara’da, Osman Ağa’yı 

kişisel konuğu olarak ağırlıyor.. 
Sonra Merzifon’da yaşanan 

durumu anlatıyor... 
Ve; “Bu konuda ne yapabilir-

sin?” diye soruyor... 
Osman Ağa’da çok rahat ve 

mütevazi bir şekilde; 
“Siz o konuda canınızı sıkma-

yın Paşam!” 
“O iş benim işim” 
“Ben eşek arılarının yuvası-

nın nasıl dağıtılacağını bilirim.” 
“Siz keyfinize bakın” dedikten 

sonra Merzifon’a doğru yola 
çıkar... 

Ve hiç zaman geçirmeden de 
Samsun’da bulunan milislerine; 

“Bir kısmınız Samsun’da kal-
sın, bir kısmınız da Merzifon’a 
gelsin” diye haber salar... 

Kara-zıpkalı, kaytan bıyıklı 15 
çetesiyle birlikte (Topal) Osman 
Ağa yola çıkar... 

Bir gurup ‘miliste’ 
Samsun’dan yola 
çıkar... 

Ve Merzifon’da 
buluşurlar... 

Önce ‘Hristiyan 
Mahallesi’ denilen ma-
halleyi sararlar; 

Sonra Amerikan 
Kolejinde ve Has-
tanede bulunan 
bilumum görevlileri 

kurumların bahçesinde top-
larlar... 

Ve onları entegre edip, pasif 
duruma soktuktan sonra da; 

Hem Amerikan Kolejini ve 
hem de Hastane’nin zemin ka-
tından başlayan büyük bir ‘gizli 
tünele’ rastlarlar... 

Yüzlerce, binlerce kişiyi 
saklayacak kadar büyüklükte 
olan tünelin ve sığınakların 
içerisinde; 

Yüzlerce silah ve cephane..
Onlarca ‘Pontus Bayrağı’ ve 

Pontus Çetesine katılmak için 
yazılmış mektuplar ve bildiriler 
çıkar... 

Okulun ve hastanenin mah-
zenlerinde saklanan bu silahlar 
toplanıp ele geçirildikten sonra 
‘Hristiyan Mahallesinde’ bulunan 
‘Kiliseye’ geçerler... 

Ve ‘Kilisenin’ altında-üstünde 
ve her yanına saklanmış silahla-
rı da ele geçirirler... 

Ve bu ‘savaş hazırlıklarını’ 
gören Osman Ağa’nın aklına 
birdenbire Pontus Çetelerinin 
Samsun ve Sinop yöresinde 

yaktığı Türk Köyleri aklına 
geliverir... 

Ve Hristiyan Mahallesinde ya-
şayan ne kadar sivil halk varsa, 
çoluk çocuk, hepsini evlerden 
dışarı çıkarıp ve bir an önce 
mahalleyi terk etmelerini ister... 

Evler boşaltılır... 
Dışarı zifiri karanlıktır... 
Hristiyan Mahallesi baştan-a-

şağı yıkılır... 
Yanan mahallenin ışığı 

gökyüzünü kıpkızıl bir şekilde 
aydınlatır... 

Ve yanan evlerin içerisinde; 
Sanki savaş meydanlarında 

olduğu gibi saklı mermiler patla-
maya başlar... 

Kısacası; 
Merzifon’da görev tamamlan-

mıştır... 
Pontus Çetelerinin hazırlıkları 

çökertildiği gibi, üstüne-üstlük 
Hristiyan Mahallesi de cayır-ca-
yır yakılarak ortadan kaldırılmış-
tır... 

Ve olay biter; 
Merkez Ordusu Kumandanı 

Nurettin Paşa, durumu Anka-
ra’ya rapor eder... 

Osman Ağa ise; 
Çeteleriyle birlikte tekrar 

Samsun bölgesine döner... 
Yarın; 
Samsun Tekkeköy tarafların-

da olacağız... 
Bu kez de ‘Pontus Çetelerini’ 

orada kovalayacağız... 
Kaynak; 
Hasan İzzettin Dinamo ‘Kut-

sal İsyan’ cilt; 5

ASIRLARCA BİRLİKTE YAŞADILAR 
SONRA BİRDENBİRE AYRILDILAR (4)

„Birileri YÜRÜ YAHU ACUN 
dedi ve ACUN zirveye yükseldi. 
Ancak yatırımı TÜRKİYE’ye 
değil İNGİLTERE’ye yaptı.“

Daha düne kadar çeşitli TV 
kanallarında SPOR MUHABİR-
LİĞİ, sunuculuk ve program 
yapımcılığı yaparken ALLAH 
ayy pardon birileri ona „YÜRÜ 
YAHU ACUN EFENDİ“ dedi ve 
yürüdü. 

MEDYA KRALI oldu!..
Allah daha çok çok versin 

karnımız tok ve  gözümüz yok!..
Biz 40 yıldır hala muha-

birlik yapıyoruz ama önümüz 
hep tıkalı. Huzura ve rahata 
eremeden bu dünyadan göçüp 
gideceğiz!.. 

İşte buna yanarım!..
Bazı insanlar çok mu BALLI 

yoksa biz de mi bir TERSLİK 
var anlamadım gitti. Sanırım 
anlayamadan da bu dünyadan 
göçüp gideceğim!..

GÖZÜMÜZ YOK AMA DÜ-
ŞÜNMEDEN EDEMİYORUM

„Zenginin malı züğürdün 
çenesini yorar“ mış. 

Ben bu yazımda Acun 
efendinin servetiyle uğraşacak 
değilim!..

Ancak çok PARALAR’ın 
dönmediği MEDYA vasıtasıyla 
bir kişi nasıl bu kadar çok zen-

gin olabiliyor inanın anlamakta 
zorlanıyorum!..

Altı üstü bir SPOR MUHABİ-
Rİ’ydi!.. 

Ya şimdi?!..
Bence SURVİVOR, ŞARKI, 

TÜRKÜ ve YEMEK PROG-
RAMLARI yapacağına „KISA 
ZAMANDA NASIL ZENGİN 
OLUNUR?“ isimli bir program 
yapıp, TÜYOLAR verse inanın 
ülke de reyting rekorları kırar!..

TÜRKİYE’DE KAZANIYOR,  
İNGİLTERE’DE HARCIYOR

Benim anlayamadığım ve 
eleştirmek istediğim konu 
şudur!..

Acun’un hızlı yükselişi ya 
da köşelik oluşu hangi ülkede 
oldu?

El-Cevap: TÜRKİYE’de
Nerede futbol kulübü satın 

aldı?
Önce HOLLANDA’da 
Daha sonra İNGİLTERE’de...
TÜRKİYE’DE FUTBOL KU-

LÜBÜ YOK MU?
Var!..
Hem de ekonomik sıkıntılar-

la boğuşan yüzlerce FUTBOL 
KULÜBÜ mevcut!..

Böyle bir ortamda bizim 
ACUN EFENDİ gidiyor, Av-
rupa’dan kulüp satın alıyor. 
Sonra TRANSERLER yapmaya 

çalışıyor!..
Bu adam gerçekten NAPI-

YOR ya da yapmak istiyor?
Bu nasıl bir KAFA?!
Bu nasıl bir İNSANLIK!?
ARAPLAR’ı anlarım ama 

ACUN’u anlayamıyorum!..
SORUYORUM!..
Bu ACUN EFENDİ nerede 

ÜNLÜ oldu?
Nerede ve kimler buna 

YÜRÜ ACUN EFENDİ dedi?
Hangi ülkede DUDAK 

UÇUKLATAN bir servetin sahibi 
oldu?

Nerede katlar, yatlar, uçaklar 
SATIN aldı? 

Bu adamın programlarını 
ve TV’lerini kim ya da kimler 
izliyor?

El-Cevap: Yine TÜRKİYE ve 
TÜRKLER...

Bu imkanlara TÜRKİYE’de 
sahip oluyor

Onu izleyenler yine TÜRK-
LER!.. 

Fakat satın aldığı futbol 
kulüpleri HOLLANDA ve İNGİL-
TERE’de!..

Anlayan birisi varsa bana da 
anlatsın lütfen!..

EN TUHAH OLAN ŞEY 
Hadi ben anlamadım
Halk hiç  anlamıyor ve hala 

onu izliyor 
Bari meclisteki BÖYÜK-

LERİMİZ neden bu konuya el 
atmazlar? 

Araştırıp, soruşturmazlar 
onları da anlayamıyoru yahu!..

Galiba hepsi ZAMAN fuka-
rası!..

Adamların çok yapacak işleri 
var!.. 

Sayın Cumhurbaşkanı 
ortaya bir YEM atıyor, cümbür 
cemaat oraya odaklanıyo-
ruz!.. Birileri de „cambaza bak 

cambaza“ kurnazlığıyla malı 
götürüveriyor!..

YÜRÜ BE ACUN EFENDİ 
YÜRÜ KİM TUTAR SENİ

YÜRÜ BE GÜZEL KAR-
DEŞİM BURASI FIRSATLAR 
ÜLKESİ TÜRKİYE...

HELAL OLSUN SANA BU 
YOLLAR  ASLANIM !...

ACUN ILICALI KİMDİR?
Ali Acun Ilıcalı veya en bilin-

dik adıyla Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 
1969 Edirne doğumludur. Aslen 
Erzurumludur. Türk sunucu, 
yapımcı ve girişimcidir. Acun 
Medya’nın kurucusu ve yönetim 
kurulu başkanıdır. TOBB Genç 
Girişimciler Kurulu üyesidir. 
Kadıköy Anadolu Lisesi mezu-
nudur.

Televizyonculuğa Show 
Tv’de BJK Beşiktaş muhabirliği 
ile başlamıştır. 2002 yılında 
“Acun Firarda” adlı gezi-eğlen-
ce içerikli televizyon programı-
nın yapımcılığını ve sunucu-
luğunu yapmaya başlamıştır. 
Programda Acun Ilıcalı’ya 
kameraman Feridun, Çaykun 
Ertan ve Esat Yöntunç yardımcı 
olurken, Şebnem Schaefer’de 
programın moda bölümü için 
ekipte yer almıştır. 2006 yılında 
program sona ermiştir. 2006 yı-
lında “Acun Medya” adlı şirketi 
kurmuştur. 2004-2006 yılları 
arasında “Fear Factor” adlı 

korku-gerilim içerikli televizyon 
programının;

2007-2010 yılları arasında 
“Var mısın Yok musun” adlı 
yarışma içerikli televizyon 
programının; 2006 yılında 
“Survivor Türkiye” adlı yarışma 
içerikli televizyon programının 
yapımcılığını ve sunuculuğunu 
yapmıştır. 2007-2008 yılları 
arasında “Yoksa  HYPER-
LINK “https://www.hurriyet.
com.tr/mahmure/eglence/
ruya-tabirleri/” \n _blankRüya 
mı?” adlı aktüel içerikli televiz-
yon programının; 2008-2014 
yılları arasında “Söyle Söyle-
yebilirsen” adlı ses yarışması 
içerikli televizyon programının 
yapımcılığını yapmıştır. 2009 
yılında “Devler Ligi” adlı futbol 
içerikli televizyon programının; 
2009 yılında “Yetenek Sizsiniz 
Türkiye” adlı yetenek yarışması 
içerikli televizyon programının; 
2010-2011 yılları arasında 
“Yok Böyle Dans” adlı dans 
yarışması içerikli televizyon 
programının; 2011 yılında; “O 
Ses Türkiye” adlı ses yarışması 
içerikli televizyon programının 
yapımcılığını ve sunuculuğunu 
yapmıştır. Çalışanlarıyla birlikte 
“Acunn.com” adlı portal internet 
sitesini kurmuştur. 2013 yılında 
Show Tv’den ayrılıp, Star Tv’ye 
geçmiştir. 2013 yılında; “3 

Adam” adlı televizyon progra-
mının yapımcılığını yapmaya 
başlamış, çalışanlarıyla beraber 
“Sekiz.com” adlı giyim içerikli 
İnternet sitesini kurmuş, “MNG 
Shop” (yeni adıyla Shop90) adlı 
televizyon kanalına %40 ortak 
olmuş ve Doğuş Yayın Grubu 
ortaklığında “Tv8” adlı tele-
vizyon kanalını satın almıştır 
(%70 sahibi). 2014 yılında; 
Star Tv’den ayrılmış ve “Ninja 
Warrior Türkiye”, “Para Bende”, 
“Hülya Avşar Show”, “Arda’nın 
Mutfağı”, “Aileler Yarışıyor”, 
“Ver Fırına”, “Kel Alaka”, “Aka-
demi”, “Ütopya” adlı televizyon 
programlarının; 2015 yılında 
“Rising Star Türkiye”, “İşte 
Benim Stilim” adlı televizyon 
programlarının yapımcılığını 
yapmıştır. 2016 yılında “İşte 
Benim Stilim Ünlüler” adlı yarış-
ma programının yapımcılığını 
yapmaya başlamıştır.

2008 yılında ilk kez Tür-
kiye’de vergi rekortmenleri 
arasına girmiştir. 2011 yılında 
₺2.836.191 gelir vergisi tahak-
kuk ederek, Türkiye’de gelir 
vergisi listesinde 62. olmuştur. 
Türkiye’de yer alan üniversi-
teler de ve Anadolu’nun farklı 
yerlerinde stand-up gösteri-
leri yapmıştır. Gösterilerinde 
meslek hayatı boyunca başına 
gelenleri mizahî bir dille izleyi-
cilere anlatmıştır. 7 Ekim 2016 
tarihi itibarıyla Shop90 adlı 
televizyon kanalını kapatarak 
TV8,5 adlı spor kanalı yayına 
başlamıştır.

Survivor, O Ses Türkiye, 
MasterChef Türkiye güncel 
olarak yayınlanan programları-
dır. Exxen isimli dijital platformu 
ise 1 Ocak’ta yayın hayatına 
başlamıştır. (Kaynak: Hürriyet) 
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OLMAYA MI ÖZENDİN?

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

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

516 Şubat 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com
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GiRESUNSPOR U19 LiGiN
DiBiNE DEMiR ATTI

SAHA: Bulancak İlçe
HAKEMLER: Ertuğrul Yılmaz HHH, Mehmetcan Onuk HHH, Yusuf Koca 

HHH

GZT GİRESUNSPOR U19: Bedirhan H, Mehmet Keskin HH, Barış H, Arda 
HH, Anıl Yiğit H, Gökdeniz HH, Emre Nizam H, Kasım HH, Mehmet Sait H, 
Furkan Kütük HH, Metin Caner H (Ömer Faruk H)

FENERBAHÇE U19: Abdullah HHH, Efecan HHH, Bora HHH, Emir 
HHH, Muhammet HHH, Enes HHH, Doğukan HHH, Arda Okan HHH, Melih 
HHH, Yusuf Kocatürk HHH, Bora HHH (Burak HHH)

SARI KARTLAR: Emre Nizam, Arda (GZT Giresunspor), Bora (Fenerbahçe)
KIRMIZI KART: Dk.69 Bora (Fenerbahçe)
GOLLER: Dk.23 Mehmet Sait, Dk.70 Ömer Faruk (GZT Giresunspor U19), 

Dk.25 Enes, Dk.53 Bora, Dk.65 Arda Okan, Dk.81 Melih, Dk.90+3 Burak 
(Fenerbahçe U19)

U19 süper liginde mücade-
le eden GZT Giresunspor 
U19 takımı sahasında 

Fenerbahçe’ye 5-2 yenilerek 
ligdeki 13.mağlubiyetini aldı.

Bulancak İlçe Stadı’ndaki 

maçı hakem Ertuğrul Yılmaz 
yönetirken Giresunspor 23.da-
kikada Mehmet Sait’in golüyle 
1-0 öne geçti. Fenerbahçe 
ilerleyen dakikalarda oyuna 
ağırlığını koydu ve 69.daki-

kadan sonra 10 kişi oynadığı 
maçı buna rağmen 5 golle 
kazanmasını bildi.

Sadece 4 beraberlik alabi-
len yeşil-beyazlılar 4 puanla 
20 takımlı ligde son sırada 

bulunuyor. Ligin ilk devresi bu 
hafta sonu oynanacak karşı-
laşmalarla sona erecek ancak 
Giresunspor’un Kasımpaşa ile 
evinde oynayacağı bir erteleme 
maçı bulunuyor.

Tepkiler 
giderek büyüyor!

Organize Futbol 
Sahası’nın yıkılacak 

olmasına tepkiler giderek 
büyümeye başlarken bu 
yanlış karardan dönülmesi 
bekleniyor.

CHP İl Gençlik Kolları 
yaptığı yazılı basın açıkla-
masında, Organize Futbol 
Sahası’nın yıkılmasının genç-
lerin spora olan tutkuların-
dan uzaklaşmalarına neden 
olacağını ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere 
yer verildi: “ Giresun ilimizde 
bulunan futbol sahaları ma-
alesef amatör müsabaka ve 
antrenmanlar için yetersizdir. 
Gençlerimizin futbola katkısı 
göz önünde bulunduruldu-
ğunda organize sanayideki bu 
sahanın kaldırılması gençle-
rin spora olan tutkularından 
uzaklaştırılmalarına neden 

olacaktır. Organize sanayideki 
söz konusu sahanın kaldı-
rılması için önce yenisinin 
inşa edilmesi gerekmektedir. 
Aksi durum, amatör spor 
kulüplerinin, sporcuların ve 
sporseverlerin mağduriyeti-
ne yol açacaktır. Organize 
sanayideki saha kaldırıla-
caksa da yeni saha yapılana 
kadar Teyyaredüzü Mahallesi 
sınırlarında bulunan Gençlik 
Merkezindeki futbol sahası-
nın standartlara uygun hale 
getirilip amatör kulüplerin 
futbol müsabakası için hazır 
bulundurulması gerekmekte-
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Tireboluspor’dan farklı tarife: 5-1
Giresun Süper Amatör Ligde zirve mücadelesi veren ve ikinci devreye kendi evindeki 3-0’lık Yeniyol ga-
libiyetiyle başlayan Tireboluspor, Doğankent’te oynadığı ikinci maçta ev sahibi takımı kolay geçti: 5-1.
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24’e çıkardı.
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nik adam Erdem Karaman yönetimindeki 
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deniz, enfes bir vuruşla takımını 3-1 öne 
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(Mahmut BORA-Tirebolu Ekspres/
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26.HAFTA
KAYSERİSPOR (D)
27.HAFTA
GÖZTEPE (i)
28.HAFTA
Ç. RİZESPOR (D)
29.HAFTA 
GAZİANTEP F. K. (İ)
30.HAFTA
ANTALYASPOR (D)
31.HAFTA 
SİVASPOR (İ)
32.HAFTA

MALATYASPOR (D)
33.HAFTA
BEŞİKTAŞ (İ)
34.HAFTA
KARAGÜMRÜK (D)
35.HAFTA
ADANA D. (İ)
36.HAFTA
ALTAY (D)
37.HAFTA
BAŞAKŞEHİR (İ)
38.HAFTA
HATAYSPOR (D)

Giresunspor’un kalan maçları Süper Lig’in 25. haftasında An-
talyaspor, sahasında Fatih 

Karagümrük’ü 3-0 yendi. 8 hafta sonra 
galibiyete ulaşan Akdeniz ekibi 15. sıraya 
yükselirken, Giresunspor’un iki basa-
mak üzerine çıktı, 13. sırada yer alan 
Galatasaray’ın da düşme potasıyla ara-
sındaki puan farkı 3’e indi.Antalyaspor ile 
Fatih Karagümrük, 
Süper Lig’in 25. 
haftasında Antalya 
Stadyumu’nda 
karşı karşıya geldi. 
Haftalardır galibi-
yete hasret kalan 
Akdeniz ekibi, 
Volkan Demirel’in 

öğrencilerini 3-0’la geçti.
Antalyaspor’a galibiyeti getiren golleri 
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gümrük ise 33 puanda kaldı. Galatasaray 

ise 13. sıradaki 
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8 HAFTA SONRA KAZANIP, COTANAKLARI GECTiLER

HAKEMLER: Serkan Yücel 3, Murat Kalpakçıoğlu 3, 
Hasan Uzun 3.

DOĞANKENTSPOR: Tunahan 1 – Yusuf 2, Gökhan 
2, Cüneyt 2, Taner 1 – Furkan 1 (Eren 1), İsmail Özden 
2, Serkan 1 (Emirhan 1), Hakan 1 (Muhammet 1), Serhat 
2 – Buğra 2.

TİREBOLUSPOR: Ahmet 2 – A. Hasan 3, Hasan 
Namazcı 3, Erdoğan 3, Emrah 2 – Batuhan 2, Numan 3 
(Kenan 2), Metin 3, Çetin 3 (İbrahim 3) – Ahmet Acar 3 
(Semih 2), Mert Can 3 (Ümit 2).

SARI KARTLAR: Mahmut, Çetin, Numan ve Hasan 
(Tirebolu); Serhat (Doğankent).

KIRMIZI KART: Dk. 15 Taner (Doğankentspor).
GOLLER: Dk. 15 Hasan Namazcı (PA), dk. 24 Erdo-

ğan (KK), dk. 33 ve 60 Ahmet Acar, dk. 40 Çetin, dk. 73 
Semih
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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: 616 Şubat 2022 Çarşamba

 

 

 

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?
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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

POTA BiZi iCiNE CEKTi!
Ligdeki son galibiyetini 20. Haftada Galatasaray’a karşı alan Giresunspor, daha sonra oynadığı  Kasımpaşa, 

Trabzonspor, Alanyaspor, Konyaspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarından sadece 1 puan çıkarabildi

44 yıl sonra Süper 
Lig’de mücadele eden 
GZT Giresunspor, son 

5 maçında 3 puanı bir arada 
göremedi.Ligdeki son galibiye-
tini 20. Haftada 1-0’lık sonuçla 
Galatasaray deplasmanında 
alan Çotanaklar, o maçtan 
sonra oynadığı 5 karşılaşmada 
galip gelemedi.21. Haftada 
sahasında Kasımpaşa’ya 2-0 
kaybeden Yeşil Beyazlılar, 22. 
Haftada kaleci Okan Kocuk’un 
maçın uzatma dakikalarında 
bir penaltıyı iki kere kurtardı-
ğı Karadeniz derbisinde lider 
Trabzonspor ile deplasmanda 
1-1 berabere kaldı.

23. Haftada kendi evinde 
Aytemiz Alanyaspor’a 3-1 
kaybeden Giresunspor, 24. 

Haftada deplasmanda İttifak 
Holding Konyaspor’a 1-0 ve 
son olarak da Fenerbahçe’ye 
kendi evinde 2-1 mağlup 
oldu.20. Haftada 25 puanla 
sıralamada 14. basamakta 
bulunan GZT Giresunspor, üst 
üste aldığı başarısız sonuçların 
ardından 25. Haftayı 26 puanla 
küme düşme potasının içinde 
17. sırada tamamladı.

PEREZ CEZALI
GZT Giresunspor, Fenerbah-

çe maçında hem çok önemli 
puan kaybetti hem de savun-
mada fire verdi.

Mücadelenin 82. dakikasın-
da ani atağa çıkan Fenerbah-
çe’de Valencia’yı ceza sahası 
çizgisi önünde düşüren Perez, 

hakem Zorbay Küçük tarafın-
dan kırmızı kartla cezalandırıl-
dı. Karar VAR’da da incelendi 
ve değişmedi.

MANE GİRESUNSPOR 
MAÇINDA OLMAYACAK

Yukatel Kayserispor’da 
Carlos Mane’nin Kovid-19 
testi pozitif çıktı.Kulüp yetki-
lilerinden alınan bilgiye göre 
sarı-kırmızılı takımda Carlos 
Mane’ye Kovid-19 testi uygu-
landı. 27 yaşındaki Portekizli 
forvet oyuncusunun testi pozitif 
çıktı.Mane’nin Süper Lig’in 26. 
haftasında 19 Şubat Cumartesi 
Günü saat 16.00’da oynana-
cak Yukatel Kayserispor-GZT 
Giresunspor maçında forma 
giyemeyeceği öğrenildi.

EMRAH BAŞSAN 
FORMASINI GİYECEK

Süper Lig’in 25. haftasında 
Galatasaray’a konuk olan Yukatel 
Kayserispor’da ısınma esnasında 
sakatlanan Emrah Başsan kad-
rodan çıkartıldı. Arka adalesinde 
çekme olan Emrah Başsan’ın 
yerine Ramazan Civelek on birde 
başladı. Öte yandan Emrah Baş-
san’ın önemli bir şeyin olmadığı 
öğrenilirken Giresunspor maçın-
da forma giyeceği öğrenildi.

BAŞSAĞLIĞI
Trabzonspor`un Konyaspor 

ile  oynadığı maçın ilk yarısında 
atılan ilk golün ardından kalp krizi 
geçirerek hastaneye kaldırılan 
taraftar hayatını kaybetti.

Giresunspor kulübü başsağ-
lığı mesajı yayımladı. Yapılan 
açıklamada; “Tribünde kalp kri-
zi geçirerek hastaneye kaldı-
ran Trabzonspor taraftarı Eyüp 
Yusuf’un vefat ettiğini büyük 
bir üzüntüyle öğrenmiş bulun-
maktayız. Hayatını kaybeden 
Eyüp Yusuf’a Allah’tan rah-
met, ailesine ve Trabzonspor 
Kulübü camiasına başsağlığı 
dileriz” denildi.

Öte yandan 48 yaşındaki 
Yusuf’un evli ve 3 çocuk babası 
olduğu öğrenildi

Kayserispor maçı 
hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Sü-
per Lig’in 26. 

haftasında 19 Şubat 
Cumartesi günü Yukatel 
Kayserispor’a konuk 
olacak GZT Gire-
sunspor, hazırlıklarını 
sürdürüyor. Kulüp te-
sislerindeki antrenman-
da futbolcular, teknik 
direktör Hakan Keleş 
yönetiminde teknik ve 
taktik ağırlıklı çalışma 
yaptı.Takımın çalışma-
sını takip eden kulüp 
yönetim kurulu üyesi 
Sinan Akgün, gazeteci-
lere yaptığı açıklamada, 

alt sıralardan bir an 
önce uzaklaşma adına 
Kayserispor karşısında 
3 puan hedeflediklerini 
söyledi.

Teknik heyet ve 
oyuncularına güvendik-
lerini dile getiren Akgün, 
“Kalan haftalarda daha 
iyi sonuçlara imza ata-
cağız. Kayserispor kar-
şılaşmasını kazanarak 
çıkışa geçecek ve sezon 
sonunda ligde kalma 
hedefimizi gerçekleştire-
ceğiz. Biz buna inanı-
yoruz ve başaracağız.” 
ifadelerini kullandı.


