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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU
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İl-ilçe Başkanı 
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
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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

(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
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI
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UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de
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 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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Palyatif Bakım

ASIRLARCA BİRLİKTE 
YAŞADILAR 

SONRA BİRDENBİRE 
AYRILDILAR (5) 
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HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)
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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

(Yazısı Sayfa 4’te)

İYİLİK 
KARŞILIKSIZ 

KALMAZ

Ali Bahat 
(İnşaat Mühendisi -Trabzon Giresun’lular 

Derneği Onursal Başkanı)

BATLAMA İLÇESİ KURULMASI 
HAKKINDA Kİ GÖRÜŞÜM..

Bir işin gerçekleşmesi için, 
ön şart olarak o işe başla-
nılması gerekir. O bakımdan 
atalarımız : 

“bir işin en zor yanı o işe 
başlayabilmektir. Fakat bir 
kere başlandımı gerisi çok 
daha kolay gelir.” demişlerdir.

Batlama ilçesi kurulması 
için uğraşmak, herşeyden 
önce o yörenin suyunu içmiş, 
her batlamalı için ve o ilçeye 
bağlanması istenen köylere 
daha iyi hizmet gitmesini 
isteyen her Giresun’lu için bir 
görevdir.

Toplumun düşüncelerini, 
bakış açılarını, eğilimleri-
ni, vicdanlarını yansıttığı 
için demokrasilerde basın ; 
yasama, yürütme ve yargıdan 
sonra dördüncü kuvvet olarak 
gelmektedir. O bakımdan bir 
işin gerçekleşmesinde yazılı 
ve görsel basın desteği çok 
önemlidir.

Hatırlanacağı gibi Mustafa 
Cici yeğenim ; daha önceki 
tarihlerde de, şimdi kurulma-
sı teklif edilen çaldağı ilçesi 
hudutları içinde kalan , Gire-
sun’umuz turizmine önemli 
bir katkı sağlayan “ çaldağı 
Tuz Ekim Festivali” yapılması 
için de ve yine , çevresinde-
ki iş yeri sahiplerinin daha 
ziyade Batlama yöresi iş 
adamlarının olduğu, Giresun 
merkez Malpazarı mevkiinde 

inşaatı devam eden Müf-
tüoğlu Caminin, Mimar Sinan 
sitilinde kubbeli yapılması 
için de basın desteği vererek 
öncü olmuştu. 

Kısaca özetlersek , Mus-
tafa Cici Yeğenim , Batlama 
yöresi başta olmak üzere 
Giresun’umuzun menfaati 
nerede ise orada öncü olup 
tüm Giresun’umuzun yararına 
işlerde “Giresun’da GÜN-
DEM” i oluşturmaktadır. 

Batlamanın ilçe olma-
sı için her türlü uğraşıyı 
başlatan, yazılarıyla basın 
desteği veren mustafa Cici 
yeğenime, mesajları ile des-
tek veren ve verecek olan 
Tüm partilerimizin Millet 
Vekillerine, belediye baş-
kanlarına, İl genel meclisi 
üyelerine, il ilçe başkan ve 
yöneticilerine, yine görsel 
basın desteği vermeyi taah-
hüt eden Batlama yöremiz 
iş adamlarından Karadeniz 
Tv sahibi Kara Davut Beye, 
mesajları ile destek veren 
diğer iş adamlarımıza, 
Giresunumuzun sivil toplum 
dernek başkan ve yönetici-
lerine, tüm muhtarlarımıza 
ve mesajları ile desteklerini 
belirten tüm Batlamalı ve 
diğer hemşehrilerimize, 
batlama yöremizin suyunu 
içmiş biri olarak bende ayrı-
ca teşekkür ederim.

BELEDiYE SU FiYATLARINDA
YUZDE 7’LiK KDV iNDiRiMi YAPTI

FINDIĞIN BAŞKENTİ GİRESUN, DSİ ELİYLE YENİ BİR ÇEHREYE KAVUŞUYOR

KAYA YILDIZ iZ BIRAKIYOR

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Er-
doğan’ın açıkladığı 

“Mal ve Hizmetlere Uygula-
nacak Katma Değer Vergisi 
Oranlarının Tespitine İlişkin 
Kararda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Cumhurbaşkanı 
Kararı”nın resmi gazetede 
yayınlamasının ardından temel 
gıda ürünlerinde Katma Değer 
Vergisi (KDV) yüzde 8’den 
yüzde 1’e indirilmişti.

Bu karar doğrultusunda 
Giresun’un içme ve kullanma 

suyu ihtiyacını karşılayan 
Giresun Belediyesi su fiyatla-
rında KDV oranını yüzde 8’den 
yüzde 1’e indirdi. 

İndirimli fiyatlar, 14 Şubat 
2022 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere mesken, işyeri, 
sanayi, inşaat başta olmak 
üzere bütün abone türlerinde 
uygulanacak. Belediye tarafın-
dan yapılan yeni fiyat düzen-
lemesi belediyenin resmi web 
sitesi ve tüm sosyal medya 
hesaplarından paylaşılarak 
kamuoyuna duyuruldu.

DSİ yatırımlarının kaynağını 
teşkil eden su, yaşamsal 

öneminin yanında tüm üretim sü-
reçlerinin ana girdilerinden birini 
oluşturuyor. Ulaştığı her alanda 
adeta zincirleme bir reaksiyona 
sebep olan su, hem sektörel hem 
de sektörler arası hareketliliği 
tetikliyor. Suyun tarım ve sana-
yide yarattığı güçlü etki, geniş iş 
sahalarının doğmasına da vesile 
oluyor. n SAYFA 2’DE

Eroğlu, “TMO nihayet fındık satış 
ilanına çıktı. Kilosu 39 TL’den 

fındık satış ilanına çıktılar. Levant kalite 
de Giresun kalite de 39 TL’den ihaleye 
çıkıldı. 2,86 USD. Fındığı alırken 3,10 
$’e almışlardı, ihracatçıya biraz torpil 
geçmişler.Şimdi TMO’ya düşen aradaki 
on liralık farkı üreticiye geri ödemekdir.

Devlet fındık dönüm parasını da 7 
yıldır artırmadı. Bu seneden geçerli 
olmak üzere fındık dönüm fiyatı 500 tl’ye 
yapılırsa, fındık için gerekli önlemleri 
alınmış olur. Geçen sene 110 tl’ye aldı-
ğımız gübre bu sene 500 tl oldu. Dolayı-
sıyla kimsenin gübre atabilecek durumda 
olduğunu zannetmiyorum” dedi.

‘URETiCi GUBRE ALMAKTA ZORLANIR’
İyi Parti İl Başkanı Abdülkadir Eroğlu, elektrik zamlarının geri alınması için kanun teklifi verdirdiklerini 
söyledi. İyi Parti Milletvekili Feridun Bahşi’ye teşekkür eden Eroğlu, fındık politikalarını da eleştirdi

Başkan 
Emür’den 
ziyaretler n 3’TE

FİSKOBİRLİK’TEN BİR İLK: GİRESUN TOMBUL FINDIĞI ARTIK AVRUPA BİRLİĞİ TESCİLLİ

BAYRAKTAR’TAN GiRESUN’A 
TARiHi BiR HiZMET DAHA...
Fındık Tarım Satış Koo-

peratifleri (FİSKOBİR-
LİK) tarafından Türk Marka ve 
Patent Kurumunda ‘’Giresun 
Tombul Fındığı’’ menşe adıyla 
koruma altına alınan Giresun 
Tombul Fındığı, Avrupa Parla-
mentosu ve Konseyi kararıyla 
tescillenerek, tüm Avrupa Bir-
liği ülkelerinde koruma altına 
alındı.  n SAYFA 3’TE



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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‘Üretimden ihracata 
dengeli bir 

satış kararı’
Toprak Mahsulleri 

Ofisi (TMO) tarafın-
dan, 2021 ürününden 20 
bin tonluk bir kısmın kilosu 
39 TL’den satışına karar 
verilmesi piyasa açısından 
olumlu bulundu.

Trabzon Ticaret Borsası 
(TTB) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Eyyüp Ergan, levant ve 
Giresun kalite fındıkta kilosu 
39 TL’den yapılacak satışın 
üretici açısından bugün için 
iyi bir fiyat olduğunu belirte-
rek, “Fındık çok önemli bir 
ihraç ürünümüz. Bu açıdan 

TMO’nun satış kararı ihracat-
çının da elini rahatlatmıştır. 
Kısacası TMO’nun satış 
kararı ve şartları üretim-
den ihracata kadar dengeli 
olmuştur” dedi.

Eyyüp Ergan, TMO’nun 
sektörde regülatör görevi 
üstlendiğinin asla unutulma-
ması gerektiğine de dikkat 
çekerek, üretim ve fiyatta 
istikrarlı politikaları oluştu-
rulduğunda herkesin, her 
kesimin dolayısı ile Türki-
ye’nin kazancının artacağını 
da sözlerine ekledi.

Başkan Mehmet 
Emür’den ziyaretler

Keşap Belediye Baş-
kanı Mehmet Emür 
Jandarma Komutanı 

Astsubay Kıdemli Başçavuş 
Musa Baş ile Keşap Şoförler 
ve Otomobilciler Odası Başka-
nı Özgür Karaosman’ı ziyaret 
etti.

JANDARMA 
KOMUTANIMIZ 
MUSA BAŞ’A HAYIRLI 
OLSUN ZİYARETİNDE 
BULUNDUK

‘’İlçemizde göreve başlayan 
Jandarma Komutanımız Ast-
subay Kıdemli Başçavuş Musa 
Baş’ı makamında ziyaret ettik. 
Kendisine ilçemize hoş geldi-

niz diyor görevinde başarılar 
diliyorum.’’

‘’BİRLİKTE KEŞAP 
İÇİN HAREKET 
EDECEĞİZ’’

‘’Keşap Şoförler ve Otomo-
bilciler Odası Genel Kurulu 
seçimlerinde seçimi kazanan 
Başkan Özgür Karaosman’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulun-
duk.Eski Başkanımız Nec-
det Kasap’a yapmış olduğu 
hizmetler için teşekkür eder, 
Başkan Karaosman ve yöne-
tim kuruluna yeni görevlerinde 
başarılar dilerim. Her zaman 
olduğu gibi Keşap için birlikte 
hareket etmeye devam edece-
ğiz.’’dedi.

FİSKOBİRLİK tarafından 
Türk Marka ve Patent 

Kurumunda, 10 Ekim 2001 
tarihinde 31 numarayla “Giresun 
Tombul Fındığı” menşe adı ko-
ruması ile ülkemizde tescillenen 
Giresun Tombul Fındığı, Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyi-
nin 1151/2012 Sayılı Tüzüğü 
2022/C 69/14 Madde 50(2)(a) 
uyarınca, 10 Şubat 2022 tarihi 
itibariyle yayın kararı aldı. Üç ay 

sürecek yayın kararının ardın-
dan Avrupa Birliği ülkelerinin 
tamamında Giresun Tombul 
Fındığı koruma altına alınacak.

TÜRKİYE’DE 
AB TESCİLLİ 
8. ÜRÜN OLACAK

FİSKOBİRLİK’ten yapılan 
açıklamada, Giresun Tombul 
Fındığının, ülkemizde tesci-
li yapıldıktan sonra Avrupa 

Birliği Komisyonunda tescili 
yapılmış olan Antep Baklavası/
Gaziantep Baklavası, Aydın 
İnciri, Malatya Kayısısı, Aydın 
Kestanesi, Milas Zeytinyağı, 
Bayramiç Beyazı ve Kasta-
monu Taşköprü Sarımsağının 
ardından yayın süreci tamam-
landıktan sonra Türkiye’nin 
AB’de tescillenen 8. Ürünü 
olacağı dile getirildi. 

KOOPERATİF 
BİRLİKLERİ İÇERİSİNDE 
İLK AB TESCİLLİ ÜRÜN

Avrupa Birliği Komisyonuna 
gerek başvurusu yapılmış, 
gerekse tescili yapılmış olan 
coğrafi işaretli ürünlerin tescil 
sahiplerine ve başvuru sahip-
lerine bakıldığında Kooperatif 
Birliği olarak FİSKOBİRLİK ilk 
sırada olduğunun belirtildiği 
açıklamada, Giresun Tombul 
Fındığının Ülkemizden bir Ko-
operatif Birliği tarafından AB’de 
tescillenen ilk coğrafi işaretli 
ürün olduğu belirtildi.

‘GİRESUN’A VE 
GİRESUN FINDIĞINA 
DEĞER KATMAYA 
DEVAM EDİYORUZ’

Konu hakkında bir açıklama 
yapan FİSKOBİRLİK Yönetim 
Kurulu Başkanı Lütfi BAYRAK-
TAR, Coğrafi İşaretli ürünlerin 
hem ihracat hem iç piyasada 
önemine vurgu yaparken, FİS-

KOBİRLİK olarak Giresun’a ve 
Giresun fındığına değer katmayı 
kararlılıkla sürdüreceklerini ifade 
etti. Bayraktar açıklamasında; 
‘’Ülkemizde ve dünyada Coğrafi 
İşaretli ürünlere ilgi oldukça arttı. 
Verimlilik sürdürülebilirlik ve takip 
edilebilirlik gıda sektörünün en 
önemli unsurları haline geldi. Bu 
doğrultuda coğrafi işaretli ürünler 
büyük önem arz ediyor. Biz de 

FİSKOBİRLİK olarak bunun bilin-
ciyle hareket ediyoruz, çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. FİSKOBİR-
LİK tarafından Giresun Tombul, 
Sivri ve Kara fındığını, ayrıca 
Giresun Fındık Ezmesini coğ-
rafi işaret tescili alarak koruma 
altına almış bulunmaktayız. 2001 
yılında Coğrafi İşaret tescili alarak 
koruma altına aldığımız Giresun 
Tombul Fındığı içinse 2018 yılın-
da önemli bir adım atarak, Avrupa 
Birliği Komisyonu Tarımsal ve 
Kırsal Kalkınma Genel Müdür-
lüğüne menşe adı korumasıyla 
başvurumuzu yapmıştık. 10 Şu-
bat itibariyle başvurumuz yayına 
alınarak tescil işlemlerini tamam-
lamış olduk. Bu Giresun Tombul 
fındığı adına tarihi bir adım. Artık 
Giresun Tombul Fındığının her 
türlü kötüye kullanım, taklit ve 
çağrıştırmaya karşı Avrupa Birliği 
ülkelerinde de koruması sağlan-
mış olacak. Emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum. Giresun’a 
ve üreticilerimize hayırlı olsun.’’ 
açıklamasında bulundu.

FİSKOBİRLİK’TEN BİR İLK: GİRESUN TOMBUL FINDIĞI ARTIK AVRUPA BİRLİĞİ TESCİLLİ

BAYRAKTAR’TAN GiRESUN’A 
TARiHi BiR HiZMET DAHA...

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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GÜNDEM
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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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Tarım, enerji, hizmet 
ve çevre sektörlerinde 
faaliyetlerini yürütmek-

te olan Tarım ve Orman Ba-
kanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) 
Genel Müdürlüğü; inşa ettiği 
dev barajlarda depoladığı suyu 
başta içme, kullanma ve sanayi 
suyu üretimine yönelik tesis-
ler olmak üzere; hidroelektrik 
enerji üretimi, tarımsal sulama, 
atıksu arıtımı, taşkın kontrolü 
gibi çok geniş bir yelpazede 
mühendislik yapıları vasıtasıyla 
milletimizin hizmetine sunuyor.

Bu bağlamda ülkemizde 
1954 yılından bu yana toprak 
ve su kaynaklarını geliştirmek-
le mesul olan DSİ, aralarında 
dünyada ilk kez uygulanan 
projelerin, en yüksek ve büyük 
barajların, en uzun sulama 
kanallarının ve içme suyu 
maksatlı tünellerin bulunduğu 

sayısız tesisi tamamlayarak 
milletimizin istifadesine sunmuş 
ve sunmaya da devam etmek-
tedir.

TAŞKIN SONRASI 
YENİ ÇEHRE!

Giresun’da 2020 yılının 
Ağustos ayında meydana 

gelen taşkınlar sonrası, il 
genelinde önemli yatırımlara 
imza attıklarını ifade eden DSİ 
Genel Müdürü Kaya Yıldız, 
“Köprü ve menfez yapımları 
işi kapsamında, İl Genelinde 7 
adet araç, 7 adet yaya köp-
rüsü ve çeşitli taşkın kontrol 
yapıları inşa ettik. Taşkının en 

çok hasar verdiği Dereli İlçe-
sinde, Akkaya Deresi üzerinde 
1 adet yaya köprüsü, 2 adet 
tersip bendi ve 1 500 m taşkın 
kontrol yapısı yaptık. Ayrıca 
yukarı havzalardan gelecek 
olan iri malzemeyi tuzaklamak 
için de geçirgen tersip bentleri 
inşa ettik ve bu bentleri yay-
gınlaştırmaya devam ediyo-
ruz” dedi.

MAKİNALI 
ÇALIŞMALAR 
DEVAM EDİYOR

Giresun’un tüm ilçelerinde 
dereleri daha güvenli hale 
getirmeyi planladıklarını ifade 
eden Genel Müdür Yıldız, 
“Taşkınlardan etkilenen ilçe-
lerimizle birlikte, il genelindeki 
yatırımlarımız devam ediyor. 
Derelerimizde inşa ettiğimiz 

taşkın kontrol yapıları ile taş-
kın risklerini minimize ediyo-
ruz. Bu çalışmalarda şüphesiz 
ki makinalı çalışmalarımızda 
önemli bir yer tutuyor. Taşkın 
sonrası özellikle Dereli başta 
olmak üzere, yeşil karıncala-
rımız yoğun bir mesai harca-
dı. Gelevera Deresi, Harşit 

Yağlıdere, Aksu ve Batlama 
deresi ve yan kollarında top-
lamda 1.560.000 m3 rusubi 
malzeme temizlenmiştir. Şuan 
da Giresun Batlama Vadisi ile 
birlikte, muhtelif noktalarda, 
bent temizliği ve dere tanzim 
çalışmalarımıza devam ediyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.

FINDIĞIN BAŞKENTİ GİRESUN, DSİ ELİYLE YENİ BİR ÇEHREYE KAVUŞUYOR

KAYA YILDIZ iZ BIRAKIYOR

Şenlikoğlu, AA muhabirine, 
22 Ağustos 2020’de ilçede 

yaşanan sel felaketinin ardından 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ilçeyi ziyareti sırasın-
da Dereli halkına doğalgaz sözü 
verdiğini ifade etti.

Erdoğan’ın talimatı üzerine 
geçen aylarda altyapı çalışma-
larının başlatıldığını vurgulayan 

Şenlikoğlu, “Şuanda çok hızlı 
çalışmalar yürütülmekte. Kent 
merkezinin bazı bölgelerinde hat 
döşeme işlemleri tamamlandı ve 
doğalgaz kullanımına hazır hale 
gelindi. Diğer mevkilerde ise be-
lirlenen program dahilinde altyapı 
çalışmaları devam ediyor. Kısa 
zamanda tüm çalışmaların ta-
mamlanması hedefleniyor.” dedi.

İlgili doğalgaz firması tarafın-
dan da abonelik işlemlerinin baş-
latıldığına işaret eden Şenlikoğlu, 
ilçe halkından en kısa zamanda 
aboneliklerini yaptırmalarını istedi.

Yaylalarıyla ünlü Dereli ilçesinin 
doğalgaz kullanımıyla birlikte 
daha modern ve yaşanabilir bir 
kent haline geleceğinin altını çizen 
Şenlikoğlu, “Bu hizmetin yerine 

getirilmesinde büyük emeği olan 
başta sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan olmak üze-
re ilgili bakanlarımıza, sayın AK 
Parti Genel Başkan Yardımcımız 
Nurettin Canikli’ye, sayın valimize 
ve ilgili kuruluşların yetkililerine 
Dereli halkı adına teşekkür ediyo-
rum.” diye konuştu. 

GİRESUN (AA)

SENLiKOGLU DEVREDE
Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, kent merkezin-
de doğalgaz altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Dereli ilçesinde 
doğalgaz altyapı 

çalışmaları 
sürüyor

Giresun Sağlık Müdürü 
Doç. Dr. Muham-

met Bulut, Omicron varyantı 
kaynaklı kentteki hastanelerin 
servislerinde yatan hastaların 
yaş ortalamasının 70,4, yoğun 
bakımlarda yatan hastaların 
yaş ortalamasının ise 69,5 
olduğunu bildirdi.

Bulut, kurumun sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, dünya genelinde 
yaşanan Omicron kaynaklı 
vaka artışlarının Türkiye ve 
Giresun genelinde de görüldü-
ğünü belirtti.

Özellikle ocak ayının ikinci 
yarısı itibariyle görülen vaka 
artışının, şubat ayının ilk 
günlerinde pik seviyelerine 
ulaştığına işaret eden Bulut, 
sonrasında ise azalma trendi-
ne girdiğini aktardı.

Vaka artışlarına bağlı has-
tane servis ve yoğun bakım 
yatak doluluk oranlarında da 
artışlar yaşandığını vurgulayan 
Bulut, şunları kaydetti:

“Bu artışlara rağmen sağlık 
hizmeti sunumumuz sağlık 

çalışanlarımızın gayretli çalış-
malarıyla sürdürülebilir şekilde 
devam etmektedir. Gerek 
Kovid servis, gerekse de Kovid 
yoğun bakım yatak kapasite-
miz ülkemiz yatak kapasitesi 
ortalamasının üstünde olup, 
artan vaka sayıları hizmet 
sunumumuzu etkilememekte-
dir. Omicron varyantına bağlı 
bulaşlar daha hızlı olmakta 
ve hastalık daha çok 65 yaş 
üzeri vatandaşlarımızda ağır 
seyretmektedir. Mevcut Omic-
ron varyantı kaynaklı hasta-
nelerimiz servislerinde yatan 
hastalarımızın yaş ortalaması 
70,4, yoğun bakımlarda yatan 
hastalarımızın yaş ortalaması 
da 69,5’dur.”

Bulut, özellikle hatırlatma 
dozu zamanı gelmiş ya da 
aşı olmamış kişilere en kısa 
sürede aşı olmaları çağrısında 
bulundu. Hatırlatma dozlarında 
yerli ve milli aşı TURKOVAC’ın 
tercih edebileceğini belirten 
Bulut, “Aşı oranlarımızın yük-
sek olması, vaka oranlarının 
yüksek olduğu zamanlarda 

bile yoğun bakım ve servis 
yatak doluluk oranlarımızın 
sürdürülebilir düzeyde olma-

sının en büyük nedenidir.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

GİRESUN (AA)

BULUT’TAN PANDEMi UYARISI
“Mevcut Omicron varyantı kaynaklı hastanelerimiz servislerinde yatan hastalarımızın yaş 

ortalaması 70,4, yoğun bakımlarda yatan hastalarımızın yaş ortalaması da 69,5’dur”
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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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‘Üretimden ihracata 
dengeli bir 

satış kararı’
Toprak Mahsulleri 

Ofisi (TMO) tarafın-
dan, 2021 ürününden 20 
bin tonluk bir kısmın kilosu 
39 TL’den satışına karar 
verilmesi piyasa açısından 
olumlu bulundu.

Trabzon Ticaret Borsası 
(TTB) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Eyyüp Ergan, levant ve 
Giresun kalite fındıkta kilosu 
39 TL’den yapılacak satışın 
üretici açısından bugün için 
iyi bir fiyat olduğunu belirte-
rek, “Fındık çok önemli bir 
ihraç ürünümüz. Bu açıdan 

TMO’nun satış kararı ihracat-
çının da elini rahatlatmıştır. 
Kısacası TMO’nun satış 
kararı ve şartları üretim-
den ihracata kadar dengeli 
olmuştur” dedi.

Eyyüp Ergan, TMO’nun 
sektörde regülatör görevi 
üstlendiğinin asla unutulma-
ması gerektiğine de dikkat 
çekerek, üretim ve fiyatta 
istikrarlı politikaları oluştu-
rulduğunda herkesin, her 
kesimin dolayısı ile Türki-
ye’nin kazancının artacağını 
da sözlerine ekledi.

Başkan Mehmet 
Emür’den ziyaretler

Keşap Belediye Baş-
kanı Mehmet Emür 
Jandarma Komutanı 

Astsubay Kıdemli Başçavuş 
Musa Baş ile Keşap Şoförler 
ve Otomobilciler Odası Başka-
nı Özgür Karaosman’ı ziyaret 
etti.

JANDARMA 
KOMUTANIMIZ 
MUSA BAŞ’A HAYIRLI 
OLSUN ZİYARETİNDE 
BULUNDUK

‘’İlçemizde göreve başlayan 
Jandarma Komutanımız Ast-
subay Kıdemli Başçavuş Musa 
Baş’ı makamında ziyaret ettik. 
Kendisine ilçemize hoş geldi-

niz diyor görevinde başarılar 
diliyorum.’’

‘’BİRLİKTE KEŞAP 
İÇİN HAREKET 
EDECEĞİZ’’

‘’Keşap Şoförler ve Otomo-
bilciler Odası Genel Kurulu 
seçimlerinde seçimi kazanan 
Başkan Özgür Karaosman’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulun-
duk.Eski Başkanımız Nec-
det Kasap’a yapmış olduğu 
hizmetler için teşekkür eder, 
Başkan Karaosman ve yöne-
tim kuruluna yeni görevlerinde 
başarılar dilerim. Her zaman 
olduğu gibi Keşap için birlikte 
hareket etmeye devam edece-
ğiz.’’dedi.

FİSKOBİRLİK tarafından 
Türk Marka ve Patent 

Kurumunda, 10 Ekim 2001 
tarihinde 31 numarayla “Giresun 
Tombul Fındığı” menşe adı ko-
ruması ile ülkemizde tescillenen 
Giresun Tombul Fındığı, Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyi-
nin 1151/2012 Sayılı Tüzüğü 
2022/C 69/14 Madde 50(2)(a) 
uyarınca, 10 Şubat 2022 tarihi 
itibariyle yayın kararı aldı. Üç ay 

sürecek yayın kararının ardın-
dan Avrupa Birliği ülkelerinin 
tamamında Giresun Tombul 
Fındığı koruma altına alınacak.

TÜRKİYE’DE 
AB TESCİLLİ 
8. ÜRÜN OLACAK

FİSKOBİRLİK’ten yapılan 
açıklamada, Giresun Tombul 
Fındığının, ülkemizde tesci-
li yapıldıktan sonra Avrupa 

Birliği Komisyonunda tescili 
yapılmış olan Antep Baklavası/
Gaziantep Baklavası, Aydın 
İnciri, Malatya Kayısısı, Aydın 
Kestanesi, Milas Zeytinyağı, 
Bayramiç Beyazı ve Kasta-
monu Taşköprü Sarımsağının 
ardından yayın süreci tamam-
landıktan sonra Türkiye’nin 
AB’de tescillenen 8. Ürünü 
olacağı dile getirildi. 

KOOPERATİF 
BİRLİKLERİ İÇERİSİNDE 
İLK AB TESCİLLİ ÜRÜN

Avrupa Birliği Komisyonuna 
gerek başvurusu yapılmış, 
gerekse tescili yapılmış olan 
coğrafi işaretli ürünlerin tescil 
sahiplerine ve başvuru sahip-
lerine bakıldığında Kooperatif 
Birliği olarak FİSKOBİRLİK ilk 
sırada olduğunun belirtildiği 
açıklamada, Giresun Tombul 
Fındığının Ülkemizden bir Ko-
operatif Birliği tarafından AB’de 
tescillenen ilk coğrafi işaretli 
ürün olduğu belirtildi.

‘GİRESUN’A VE 
GİRESUN FINDIĞINA 
DEĞER KATMAYA 
DEVAM EDİYORUZ’

Konu hakkında bir açıklama 
yapan FİSKOBİRLİK Yönetim 
Kurulu Başkanı Lütfi BAYRAK-
TAR, Coğrafi İşaretli ürünlerin 
hem ihracat hem iç piyasada 
önemine vurgu yaparken, FİS-

KOBİRLİK olarak Giresun’a ve 
Giresun fındığına değer katmayı 
kararlılıkla sürdüreceklerini ifade 
etti. Bayraktar açıklamasında; 
‘’Ülkemizde ve dünyada Coğrafi 
İşaretli ürünlere ilgi oldukça arttı. 
Verimlilik sürdürülebilirlik ve takip 
edilebilirlik gıda sektörünün en 
önemli unsurları haline geldi. Bu 
doğrultuda coğrafi işaretli ürünler 
büyük önem arz ediyor. Biz de 

FİSKOBİRLİK olarak bunun bilin-
ciyle hareket ediyoruz, çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. FİSKOBİR-
LİK tarafından Giresun Tombul, 
Sivri ve Kara fındığını, ayrıca 
Giresun Fındık Ezmesini coğ-
rafi işaret tescili alarak koruma 
altına almış bulunmaktayız. 2001 
yılında Coğrafi İşaret tescili alarak 
koruma altına aldığımız Giresun 
Tombul Fındığı içinse 2018 yılın-
da önemli bir adım atarak, Avrupa 
Birliği Komisyonu Tarımsal ve 
Kırsal Kalkınma Genel Müdür-
lüğüne menşe adı korumasıyla 
başvurumuzu yapmıştık. 10 Şu-
bat itibariyle başvurumuz yayına 
alınarak tescil işlemlerini tamam-
lamış olduk. Bu Giresun Tombul 
fındığı adına tarihi bir adım. Artık 
Giresun Tombul Fındığının her 
türlü kötüye kullanım, taklit ve 
çağrıştırmaya karşı Avrupa Birliği 
ülkelerinde de koruması sağlan-
mış olacak. Emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum. Giresun’a 
ve üreticilerimize hayırlı olsun.’’ 
açıklamasında bulundu.

FİSKOBİRLİK’TEN BİR İLK: GİRESUN TOMBUL FINDIĞI ARTIK AVRUPA BİRLİĞİ TESCİLLİ

BAYRAKTAR’TAN GiRESUN’A 
TARiHi BiR HiZMET DAHA...

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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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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Tarım, enerji, hizmet 
ve çevre sektörlerinde 
faaliyetlerini yürütmek-

te olan Tarım ve Orman Ba-
kanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) 
Genel Müdürlüğü; inşa ettiği 
dev barajlarda depoladığı suyu 
başta içme, kullanma ve sanayi 
suyu üretimine yönelik tesis-
ler olmak üzere; hidroelektrik 
enerji üretimi, tarımsal sulama, 
atıksu arıtımı, taşkın kontrolü 
gibi çok geniş bir yelpazede 
mühendislik yapıları vasıtasıyla 
milletimizin hizmetine sunuyor.

Bu bağlamda ülkemizde 
1954 yılından bu yana toprak 
ve su kaynaklarını geliştirmek-
le mesul olan DSİ, aralarında 
dünyada ilk kez uygulanan 
projelerin, en yüksek ve büyük 
barajların, en uzun sulama 
kanallarının ve içme suyu 
maksatlı tünellerin bulunduğu 

sayısız tesisi tamamlayarak 
milletimizin istifadesine sunmuş 
ve sunmaya da devam etmek-
tedir.

TAŞKIN SONRASI 
YENİ ÇEHRE!

Giresun’da 2020 yılının 
Ağustos ayında meydana 

gelen taşkınlar sonrası, il 
genelinde önemli yatırımlara 
imza attıklarını ifade eden DSİ 
Genel Müdürü Kaya Yıldız, 
“Köprü ve menfez yapımları 
işi kapsamında, İl Genelinde 7 
adet araç, 7 adet yaya köp-
rüsü ve çeşitli taşkın kontrol 
yapıları inşa ettik. Taşkının en 

çok hasar verdiği Dereli İlçe-
sinde, Akkaya Deresi üzerinde 
1 adet yaya köprüsü, 2 adet 
tersip bendi ve 1 500 m taşkın 
kontrol yapısı yaptık. Ayrıca 
yukarı havzalardan gelecek 
olan iri malzemeyi tuzaklamak 
için de geçirgen tersip bentleri 
inşa ettik ve bu bentleri yay-
gınlaştırmaya devam ediyo-
ruz” dedi.

MAKİNALI 
ÇALIŞMALAR 
DEVAM EDİYOR

Giresun’un tüm ilçelerinde 
dereleri daha güvenli hale 
getirmeyi planladıklarını ifade 
eden Genel Müdür Yıldız, 
“Taşkınlardan etkilenen ilçe-
lerimizle birlikte, il genelindeki 
yatırımlarımız devam ediyor. 
Derelerimizde inşa ettiğimiz 

taşkın kontrol yapıları ile taş-
kın risklerini minimize ediyo-
ruz. Bu çalışmalarda şüphesiz 
ki makinalı çalışmalarımızda 
önemli bir yer tutuyor. Taşkın 
sonrası özellikle Dereli başta 
olmak üzere, yeşil karıncala-
rımız yoğun bir mesai harca-
dı. Gelevera Deresi, Harşit 

Yağlıdere, Aksu ve Batlama 
deresi ve yan kollarında top-
lamda 1.560.000 m3 rusubi 
malzeme temizlenmiştir. Şuan 
da Giresun Batlama Vadisi ile 
birlikte, muhtelif noktalarda, 
bent temizliği ve dere tanzim 
çalışmalarımıza devam ediyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.

FINDIĞIN BAŞKENTİ GİRESUN, DSİ ELİYLE YENİ BİR ÇEHREYE KAVUŞUYOR

KAYA YILDIZ iZ BIRAKIYOR

Şenlikoğlu, AA muhabirine, 
22 Ağustos 2020’de ilçede 

yaşanan sel felaketinin ardından 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ilçeyi ziyareti sırasın-
da Dereli halkına doğalgaz sözü 
verdiğini ifade etti.

Erdoğan’ın talimatı üzerine 
geçen aylarda altyapı çalışma-
larının başlatıldığını vurgulayan 

Şenlikoğlu, “Şuanda çok hızlı 
çalışmalar yürütülmekte. Kent 
merkezinin bazı bölgelerinde hat 
döşeme işlemleri tamamlandı ve 
doğalgaz kullanımına hazır hale 
gelindi. Diğer mevkilerde ise be-
lirlenen program dahilinde altyapı 
çalışmaları devam ediyor. Kısa 
zamanda tüm çalışmaların ta-
mamlanması hedefleniyor.” dedi.

İlgili doğalgaz firması tarafın-
dan da abonelik işlemlerinin baş-
latıldığına işaret eden Şenlikoğlu, 
ilçe halkından en kısa zamanda 
aboneliklerini yaptırmalarını istedi.

Yaylalarıyla ünlü Dereli ilçesinin 
doğalgaz kullanımıyla birlikte 
daha modern ve yaşanabilir bir 
kent haline geleceğinin altını çizen 
Şenlikoğlu, “Bu hizmetin yerine 

getirilmesinde büyük emeği olan 
başta sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan olmak üze-
re ilgili bakanlarımıza, sayın AK 
Parti Genel Başkan Yardımcımız 
Nurettin Canikli’ye, sayın valimize 
ve ilgili kuruluşların yetkililerine 
Dereli halkı adına teşekkür ediyo-
rum.” diye konuştu. 

GİRESUN (AA)

SENLiKOGLU DEVREDE
Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, kent merkezin-
de doğalgaz altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Dereli ilçesinde 
doğalgaz altyapı 

çalışmaları 
sürüyor

Giresun Sağlık Müdürü 
Doç. Dr. Muham-

met Bulut, Omicron varyantı 
kaynaklı kentteki hastanelerin 
servislerinde yatan hastaların 
yaş ortalamasının 70,4, yoğun 
bakımlarda yatan hastaların 
yaş ortalamasının ise 69,5 
olduğunu bildirdi.

Bulut, kurumun sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, dünya genelinde 
yaşanan Omicron kaynaklı 
vaka artışlarının Türkiye ve 
Giresun genelinde de görüldü-
ğünü belirtti.

Özellikle ocak ayının ikinci 
yarısı itibariyle görülen vaka 
artışının, şubat ayının ilk 
günlerinde pik seviyelerine 
ulaştığına işaret eden Bulut, 
sonrasında ise azalma trendi-
ne girdiğini aktardı.

Vaka artışlarına bağlı has-
tane servis ve yoğun bakım 
yatak doluluk oranlarında da 
artışlar yaşandığını vurgulayan 
Bulut, şunları kaydetti:

“Bu artışlara rağmen sağlık 
hizmeti sunumumuz sağlık 

çalışanlarımızın gayretli çalış-
malarıyla sürdürülebilir şekilde 
devam etmektedir. Gerek 
Kovid servis, gerekse de Kovid 
yoğun bakım yatak kapasite-
miz ülkemiz yatak kapasitesi 
ortalamasının üstünde olup, 
artan vaka sayıları hizmet 
sunumumuzu etkilememekte-
dir. Omicron varyantına bağlı 
bulaşlar daha hızlı olmakta 
ve hastalık daha çok 65 yaş 
üzeri vatandaşlarımızda ağır 
seyretmektedir. Mevcut Omic-
ron varyantı kaynaklı hasta-
nelerimiz servislerinde yatan 
hastalarımızın yaş ortalaması 
70,4, yoğun bakımlarda yatan 
hastalarımızın yaş ortalaması 
da 69,5’dur.”

Bulut, özellikle hatırlatma 
dozu zamanı gelmiş ya da 
aşı olmamış kişilere en kısa 
sürede aşı olmaları çağrısında 
bulundu. Hatırlatma dozlarında 
yerli ve milli aşı TURKOVAC’ın 
tercih edebileceğini belirten 
Bulut, “Aşı oranlarımızın yük-
sek olması, vaka oranlarının 
yüksek olduğu zamanlarda 

bile yoğun bakım ve servis 
yatak doluluk oranlarımızın 
sürdürülebilir düzeyde olma-

sının en büyük nedenidir.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

GİRESUN (AA)

BULUT’TAN PANDEMi UYARISI
“Mevcut Omicron varyantı kaynaklı hastanelerimiz servislerinde yatan hastalarımızın yaş 

ortalaması 70,4, yoğun bakımlarda yatan hastalarımızın yaş ortalaması da 69,5’dur”
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Adres: Gemiler Çekeği Mah. Sütlaç Mevkii Çakmak Sk. GiRESUN

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

417 Şubat 
2022 Perşembe www.giresungundem.com

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

Beyinlerini pembe hayaller-
le süsleyen Pontus Çeteleri; 

Gün geçtikçe çoğalmakta-
dır.. 

Çoğaldıkça; azgınlaşmak-
tadır... 

Düne kadar birlikte imece-
ye durduğu; 

Birlikte sofraya oturduğu... 
Çat-kapısını çalarak teklif-

siz konuğu olduğu komşusu-
na yaşam hakkı tanımayarak, 
evini-barkını, hatta köyünü 
yakmaktadır... 

Kısacası; 
Pontus Çeteleri, düşlerini 

kurduğu ‘Pontus Devleti’ için 
Doğu Karadeniz Bölgesinde 
huzur bırakmamaktadır... 

Yer; Samsun bölgesi.. 
Şehrin göbeğinde güpe-

gündüz silah talimi yapan 
Pontus Çeteleri, Sam-
sun’un yükseklerinde 
yaşayan Türk köylerine 
de huzur vermeyip sürekli 
taciz ve rahatsız etmekte-
dirler... 

Ancak ne zamanki; 
“Topal Osman Ağanın 

Çeteleri bu tarafa doğru 
geliyormuş” sözünü veya 
dedikodusunu duysalar, 

nerede bir kuytu yer varsa 
veya nerde bir ağaç kovuğu 
bulurlarsa oraya saklanıyor-
larmış... 

Samsun bölgesinde ‘Pon-
tus Çetelerinin’ mezalimini 
bastırmak için giden Osman 
Ağa ( o gün biraz keyifsiz ol-
duğu için) Çetelerinin başında 
gitmez ve Hükümet konağına 
çekilerek istirahat eder... 

Tekkeköy tarafındaki dağ-
lara Çetelerini gönderir.. 

Sözü uzatmayalım; 
Osman Ağa’nın Çeteleri, 

görev mahalline gider... 
Pontus Çeteleriyle çatış-

maya girer... 
Çatışma sırasında ‘Pontus 

Çetelerinden’ ölenler ölür.. 
Kaçanlar kaçar... 
Kaçamayanlardan üç kişi 

ise; 
“Bizi öldürmeyin, 

bizde Giresunluyuz” 
deyince öldürmezler 
ve canlı olarak Osman 
Ağa’ya götürüp, göster-
mek isterler... 

Şu ilahi tesadüfe 
bakın ki; 

Öldürmedikleri 
insanlar gerçekten de 
Giresunludur... 

Üstüne-üstlük; 
Osman Ağa’nın, en samimi 

olduğu çocukluk ve gençlik 
sırlarını paylaştığı ‘Rum Kö-
kenli’ arkadaşlarıdır... 

Ve bu arkadaşları üç-dört 
aydır kayıptır... 

Yani; Samsun tarafındaki 
Pontus Çetelerinin içinde yer 
almıştır... 

Uzatmayalım... 
Çatışma sırasında Osman 

Ağa Çetelerine teslim olan bu 
çetelerin silahları elinden alın-
dıktan sonra getirilip, Osman 
Ağa’nın kaldığı 

Hükümet Konağına getirilir... 
(Çeteler önceden tanıma-

dığı için) 
Osman Ağa’nın huzuruna 

çıkarılıp gösterilir... 
Üç-dört aydır ortalıkta 

gözükmeyen bu çocukluk 
arkadaşlarının saçı-sakalı 
birbirine karışmış ve Pontus 
Çetesinin giysileri içinde 
görünce, gözleri fal-taşı gibi 
açılır ve bir anda şaşırır... 

Şaşkınlığı geçince de; 
“Ulan Yanko, Hristo, İstrati 

benim karşımda dövüşen 
domuzlar siz miydiniz? 

Vay nankörler vay! 
Söyleyin lan, şimdi ben 

size nasıl bir ceza vereyim” 
dedikten sonra Çetelerine 
döner; 

“Alın bunları kapayın kene-
fe” der... 

Biraz sonra Giresun’a 
gidilecektir... 

Trabzon’a gidecek olan 
‘Gülnihal Vapuruna’ binilecek-
tir... 

Vakit gelir; 
Vapura binilir... 
Esir durumda olan üç 

Pontus Çetesi boş bir ambara 
atılır... 

Ve Osman Ağa silahlı Çe-
telerini yanına alarak birinci 
mevkie geçer... 

Birinci mevkii de oturanlar 
Osman Ağa ve Çetelerini 
görünce ayağa kalkıp yer 
gösterirler... 

Ve yorgun-argın düşen Çe-
telerin çoğu oturur-oturmaz 
uykuya geçer.... 

Osman Ağa, uyumayan 
dört-beş çetesiyle birlikte 
güverteye çıkar... 

Bir sigara yakar... 
Ve bu ‘Pontus Çeteleriyle’ 

bir zamanlar kavgasız-gürül-
tüsüz dostça birlikte yaşadığı 
günlerin hayallerine dalar... 

Daha sonra zıvanadan 
çıkmalarını... 

Pembe hayaller 
peşinde koşmanın 
tutsağı olup Türk köy-
lerini yaktıklarını... 

Yediden-yetmişe 
herkese korku saldık-
larını... 

Bölgede huzur 
bırakmadıkları bir film 
şeridi gibi gözünün 
önünden geçer... 

Ve bunları düşü-
nünce daha da çok sinirlenir; 

“Haydin uşaklar inelim 
aşağı” der... 

İnerler... 
Kazan dairesinin yanından 

geçerken; 
İşçilerin kıpkızıl cehennem 

ateşi gibi yanan ateşin üzeri-
ne kömür attığı görürler... 

Osman Ağa bu kıpkırmızı 
alevleri görünce; 

Birdenbire aklına Pontus 
Çetelerinin ateşe verdiği köy-
ler ve yaktığı evler geliverir... 

Ve hızlı bir şekilde karar 
vererek; 

“Getirin şu gavurları, yaka-
cağım onları” der... 

Bu kararından vazgeçmesi 
için çeteleri araya girer; 

“Yapmayın ağam! 
Mademki onlar sizin en 

yakın mahalle arkadaşınız, 
bunu yapmayın” deseler de... 

Osman Ağa verdiği karar-
dan geri dönmez ve işçilere 
dönerek; 

“Açın şu ocakların kapak-
larını” diye sert bir şekilde 
komut verdikten sonra da; 

“Atın ha şu bokları ayak-
larından tutup ocaklara” diye 
emir verir... 

Ve ardından da üç ‘Pontus 

Çetesi’ cehennem ateşinin 
içine atılır... 

Orada bulunanlara da 
şöyle der; 

“Bunlar da insandır, diye-
ceksiniz ama değil... 

Daha düne kadar bu mem-
lekette kimden ne kötülük 
gördüler? 

Öyleyken şimdi hepsi kanı-
mıza susamıştır... 

Herbiri kim bilir kaç masum 
insanın katilidir... 

Yok, uşaklar yok... 
Bunlara acımak olmaz... 
Arkada kalanlara da ibret 

olsun... 
Bundan sonra bilsinler ki; 
Bizlere nankörlük yapmaya 

kalkacak olanların sonları 
böyle olacaktır.” 

Yani o günün özgül koşul-
larında; 

“Kısasa-kısas” yöntemiyle 
asırlarca birlikte yaşayan 
halklar... 

Zenginliği ortaya çıkaran 
farklılıklar... 

Emperyalistlerin halkların 
arasına soktuğu şeytanlarla! 

Halklar; birbirinin etini 
yemiş ve birbirlerinin kanlarını 
içmişlerdir... 

Yarın; 
Giresun’dayız... 
NOT; 
Sohbetimizin tarihsel kay-

nağı ‘Kutsal İsyan’ H. İzzettin 
Dinamo... 

Görselde paylaşılan fotoğ-
raflar; 

1. Fotoğraftakiler Osman 
Çeteleri.. 

2. Fotoğraftakiler Pontus 
Çeteleri olup Sosyal medya-
dan alınmıştır.

ASIRLARCA BİRLİKTE YAŞADILAR 
SONRA BİRDENBİRE AYRILDILAR (5) 

İYİLİK yap at dereye yap-
tığın kişi bilmezise o kişiyi 
yaradan bilsin yeter. 

Yaptığınız ve yapacağınız 
herhangi bir iyilik asla karşı-
lıksız ve yerde kalmaz. Bu 
taraftan baktığımızda büyük-
lerimizin kadim medeniyetin-
de söyledikleri iyiliği yap At 
dereye   kişi bilmezse Allah 
bilir o yeter demişler. Tam bu 
noktada biraz daha düşü-
necek olursak yaptığımız 
iyiliğin karşılığını yaptığımız 
kişiler tarafından beklenti-
ye düşersek İşte o zaman 
belki yanılmış Belki de iyilik 
yaptığımız kişiyi güvensiz bir 
şekilde yaralanmış olacağız. 
Çünkü sizin iyilik yaptığı-
nız kişide  karşılık verecek 
durumda olmaya bilir. 

Yaptığınız iyiliklerin karşı-
lığını hiç beklemediğiniz bir  
zamanda karşınıza çıkar. 
Belkide Yaptığınız iyilik Allah 
katında çok büyük müka-
fatı olacaktır,  sofranızda 
sağlığınızda ev içi huzu-

runuzda çünkü Allah zerre 
miktarı iyiliğinin karşılığını 
yerde bırakmaz. Sizin iyilik 
yaptığınız kişiler size iyilik 
yapamaz yapmadığı gibi 
size de Cenabı rabbil alemin 
bir başkaları tarafına iyilik 
yapmayı nasip eder. o vakit 
sizin iyilik yaptığınız kişinin 
dostu Siz olursunuz size iyi-
lik yapan kişi sizin dostunuz 
olur. Böylece Sevgi ağa dost 
ağımız genişlemiş olacaktır. 

Çünkü yeryüzünü kainatı 
yaratan yaratıcı böyle birleş-
memizi istemiştir. Dolayısıyla 
her iyilik yaptığımız kişiden 
iyilik beklemek bekleyip 
karşısında bulamamak ve 
hüsrana uğramak doğru 
olmadığını bilmeliyiz. 

Biz bu Kadim medeniyet 
kültürümüzü iyilik iyilikleri 
çoğaltma yolculuğumuzu 
genişlet meliyiz genişledikçe 
daha  çok dostluklarımız ın 
Sevgi ağımızı aile güvenli 
Liman larımızı oluşturmak  
lazımdır. Siz sadece dar 

alanda Aile içerisinde aşiret 
içerisinde sülale akraba 
içerisinde yaptığınız iyilikle-
rin karşılığını bekleyip ve en 
yakınlarınıza Ben ona şunu 
yaptım iyilik yaptım bana 
hiçbir şey yapmadı deyip 
küskünlükleri çoğaltmak 
bizim kültürümüzün tarafı 
olamaz. 

Hal böyleyken inadına iyi-
likleri akraba dost çevremizi 
iyilikleri yaparak çoğaltmak 
bizim Aslında insanlık göre-
vimizdir. Kainatın Efendisi 
Hz Peygamberimizin bir 
hadisinde Komşusu açken 
tok yatan bizim meclisimizde 
olamaz dediğini her zaman 
kulağımızda küpe olarak 
taşımalıyız. 

Bize bir iş düşün biz-
den bir şey beklentisi olan 
herkese elimizden gelen o 
beklentiyi karşı ve bildiğimiz 
kadar yapmak vazifesi bize 
verilmiştir. O yüzden farklı 
bir insan Farklı bir insan 
olduğumuzu bilmeliyiz. 
İyilikleri çoğaltmak kerva-
nımız a dostlarımızı yanı-
mızda aldıkça, Bu güzelliği 
bu muhteşem Kervanı fark 
edeceksiniz ama iyilik yapıp 
karşılığını göremedim deyip 
bu Kervan’dan indiğiniz Vakit 
yalnızlığınızı da görmüş ola-
caksınız. sakına birine iyilik 
yapıp ondan iyilik bekleyip 
iyi niyetlerinizi kör etmeyiniz 
iyilik yapmaya devam etmek 
dostlukları çoğaltmaktır.

İYİLİK KARŞILIKSIZ 
KALMAZ

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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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

517 Şubat 
2022 Perşembe www.giresungundem.com
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Gelişim Liglerinde 
mücadele sürüyor

U19 Süper Lig’de 18. 
haftada toplam 40 

gol atıldı. 4 karşılaşmayı ev 
sahibi takımlar kazanırken, 
4 mücadelede sevinen taraf 
deplasman takımları oldu. 
2 maç ise berabere bitti. 
Galatasaray A.Ş., topladığı 
39 puanla liderlik koltuğun-
da oturuyor.

U19 TFF 1. Lig’de ise 17. 
hafta maçlarında toplam 
24 gol kaydedildi. 1 karşı-
laşmada ev sahibi takımlar 
sahadan galibiyetle ayrı-
lırken, 5 maçı deplasman 
takımları kazandı. 3 maç 
ise beraberlikle tamamlan-
dı. Tuzlaspor A.Ş. haftayı 
bay geçti. 32’şer puana 
sahip Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor ile Altınordu 
ligde zirveyi paylaşıyor.

Elit U17 ve Elit U16 
Ligleri’nde mücadele de-
vam etti. Elit U17 Ligi’nde 
Galatasaray A.Ş., Beşiktaş 
A.Ş., Göztepe A.Ş.,Yılport 
Samsunspor, İttifak Hol-
ding Konyaspor ve Adana 
Demirspor A.Ş., grupların-
da ilk sırada yer alıyor. Elit 
U16 Ligi’nde ise Bursaspor, 
Beşiktaş A.Ş., Altınordu, 
Demir Grup Sivasspor, 
MKE Ankaragücü ve Adana 
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U19 Bölgesel Gelişim 
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luspor, Karşıyaka, Bursa 
Yıldırım Spor, 52 Orduspor 
FK, 1461 Trabzon FK ve  
Amed Sportif Faaliyetler.

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

Önal, yaptığı yazılı 
açıklamada, 44 yıl 
sonra Süper Lig’de 

mücadele etme hakkı elde 
eden Giresunspor’un ligde ka-
lıcı olmayı hedeflediğini belirtti.

Yönetim kurulu, teknik 
heyet ve oyuncu grubunun 
verdiği mücadeleye Gire-
sunluların daha fazla katkı 
sağlaması gerektiğini vurgu-
layan Önal, camianın kenet-
lenmesi çağrısında bulundu. 
Önal, Giresunspor’un birlik 
ve beraberlik sağlandığında 
başarı yakalayabileceğinin 
altını çizerek, “Bugünlerde 
her zamankinden daha fazla 
desteğe ihtiyaç duyuyoruz. 
Birlikte çok güçlüyüz. Süper 
Lig’deki mücadelemizde el 
ele, omuz omuza daha güçlü 
yürüyebilmek için, Giresunspor 
sevdalısı tüm hemşehrilerimizi 
ve taraftarlarımızı takımımıza 

destek vermeye davet edi-
yoruz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Kulübe mali kaynak oluş-
turmak amacıyla 12 Mart’ta 
İstanbul’da gece organize 

edileceğini aktaran Önal, Gire-
sunlulardan etkinliğe yoğun ilgi 
göstermelerini istedi.

ONAL’DAN TAKIMA
DESTEK CAGRISI…
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor’un kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim 

Önal, bugünlerde her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

TFF’den yapılan açıklamada, 
“Türkiye Futbol Federasyonu 

tarafından 2022-2023 ve devam 
eden futbol sezonlarını kapsayan 
TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsa-
bakaları Yayın Haklarının devri için 
düzenlenen ihaleye ilişkin olarak teklif 
verme süresi bugün itibarıyla sona 
ermiş ve yayın ihale komisyonu söz 
konusu teklifleri değerlendirmiştir. 
Avrupa’nın birçok liginde uygulanan 
örnek modellerden hareketle, gelişen 
teknolojiyi de baz alarak yeni ürünler 
ve farklı paket seçenekleri sunan iha-
le için yurt içi ve yurt dışından toplam 
14 firma teklif vermiş olup, içlerinden 
bir tanesinin ayrıca sunduğu alternatif 
teklifle ilgili de istişare yapılmıştır.” 
ifadeleri kullanıldı.

Katılımcı firmalara 18 Şubat Cuma 
gününe kadar ek süre tanındığına yer 
verilen açıklamada şu ifadelere yer 
verildi:

“EK SÜRE TANINMIŞTIR”
“Dünya genelinde yaşanan salgının 

etkilerine rağmen, TFF Süper Lig ve 
TFF 1. Lig Yayın Haklarının değerini 
bir kez daha gösteren tekliflerin en 
yüksek noktaya gelmesi için çalışma-
ların devam etmesine karar verilmiştir. 
Bu kapsamda; mevcut teklif veren ku-
ruluşların eksikliklerini tamamlaması, 
tekliflerini revize etmesi için, tüm katı-
lımcı firmalara, 18 Şubat Cuma günü 
saat 17.00’ye kadar ek süre tanınmış-
tır. Ayrıca, bu süreçte yurt dışında da 
örnekleri görüldüğü üzere, kulüplerimi-
zin de ortağı olacağı alternatif teklifin 
detaylı olarak değerlendirilmesi ve söz 
konusu firma ile tüm konuları görüş-
mek üzere toplantı organize edilmesi 
kararlaştırılmıştır. Yayın ihale komis-
yonu, kulüplerimiz için çözüm olacak 
tüm çalışmaları yaparak, kulüplerimizi 
rahatlatacak ihaleyi en kısa sürede 
sonuçlandırmayı hedeflemektedir.”

Yayın ihalesiyle ilgili şaşırtan karar!
Türkiye Futbol Federasyonu,  gerçekleştirilen yayın ihalesine 14 firmanın katıldığını duyurdu. 

Federasyon, tekliflerin iyileştirilmesi adına kurumlara ek süre tanındığı açıkladı

MHK Hakem Gelişim Program-
ları çerçevesinde planlanan 

mentorluk çalışmaları devam ediyor. Bu 
bağlamda UEFA / FIFA Eğitimcisi Jorn 
West Larsen, Hakem İşleri Müdürü Tayfur 
Özkan ve Ulusal Eğitimci Mehmet Cem 
Satman tarafından yapılan planlama da-
hilinde geçtiğimiz hafta sonunda oynanan 
müsabakalarda görev yapan 
dört hakemi izleyerek, mü-
sabaka sonrası maç analizi 
toplantıları yaptılar.

Bu toplantılarda maçla-
rın görüntüleri üzerinden 
modern hakemlik teknikleri 
ile ilgili detaylı örneklemeler 
yapılarak, hakemlerin daha 

önceki performansları ile gelişimleri 
karşılaştırıldı.

Bu çalışmalar kapsamında izlenen 
hakemler şunlar:

11 Şubat 2022 Cuma: Muhammet Ali 
Metoğlu (Altınordu-Gençlerbirliği)

11 Şubat 2022 Cuma: Yiğit Arslan (Yıl-
port Samsunspor – Bursaspor(TV)) 

13 Şubat 2022 Pazar: 
Turgut Doman (Bereket 
Sigorta Ümraniyespor 
– Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor)

13 Şubat 2022 Pazar: 
Burak Pakkan (Eyüpspor – 
Royal Hastanesi Bandır-
maspor)

4 Hakem Gözlendi!
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(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 617 Şubat 2022 Perşembe
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Kupası 3. Kademe müsabakasında 
karşılaşacağı Tekirdağspor'u hafife 
almıyor.

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

BEKLENEN SON!

GZT Giresunspor 
Teknik Direktörü 

Hakan Keleş, 5 maçlık gali-
biyet hasretine Kayserispor 
deplasmanında son vermek 
istediklerini söyledi.Son 
maçlardaki kötü gidişata 
Kayseri’de nokta koyarak 
yeni bir çıkış başlatmak 
istediklerini ifade eden Ke-
leş, “Sezon başında olduğu 
gibi ligin ikinci yarısında da 
fikstürün zorluğuyla bera-
ber son 5 maçta istediğimiz 
sonuçları alamadık. Bunun 
için çok mücadele ettik, çok 
çalıştık ama futbolda bunlar 
olabilecek şeyler, maalesef 
istediğimiz sonuçları alama-
dık. Artık bunları geride 
bırakarak tamamen Kayse-
rispor maçına odaklandık. 
Taraftarlarımız bizlere her 

zaman destek verdi, bun-
dan sonra da destek vere-
ceklerini biliyorum. Kayseri 
deplasmanından onları da 
sevindirecek bir sonuçla 
dönüp, önümüze yeni bir 
sayfa açmak istiyoruz. 
Bunu hep birlikte başara-
cağız, toparlayacağız” diye 
konuştu.

Keleş, ‘Kayseri’den 
Boş Dönmeyeceğiz’

Spor Toto Süper Lig 
ekiplerinden GZT 

Giresunspor’da Younousse 

Sankhare ile karşılıklı anla-
şılarak yollar ayrıldı.Kulübün 
internet sitesinden yapılan 
açıklamada, “Sezon başında 
kulübümüze transfer olan 
Younousse Sankhare’nin 
sözleşmesi karşılıklı olarak 
feshedilmiştir.” ifadeleri kul-
lanıldı. Kulüp basın sözcüsü 
Halil İbrahim Önal, disiplinsiz 
hareketleri nedeniyle uzun 
süre kadro dışı kalan Sank-
hare’nin dış basında kulüple 
ilgili karalama kampanyası 
yaptığını söylemişti.

Spor Toto Süper Lig’de 25. 
hafta geride kalırken Trab-
zonspor,mutlu sona bir 

adım daha yaklaştı. Avrupa ku-
palarına katılım hakkı elde etmek 
isteyen takımların puanlarının 
birbirine yakın olması rekabeti 
artırdı.Süper Lig’de 25. haftada 
oynanan 10 karşılaşmada toplam 
25 gol atıldı. 5 ev sahibi ekip 
sahadan 3 puanla ayrılırken, tek 
deplasman galibiyeti Giresunspor 
karşısında Fenerbahçe’den geldi. 
Trabzonspor, 60 puanla liderliğini 
sürdürürken ligde iç sahadaki ye-
nilmezlik serisini 19 maça çıkardı.

KONYASPOR 
YARA ALDI

Oynadığı son 8 karşılaşmada 
7 galibiyet alarak Trabzon’a gelen 
Konyaspor, lider Trabzonspor’a 
2-1 kaybederek zirve yarışında 
yara alırken, 1 maçı eksik 48 
puanla 2. sıradaki yerini korudu. 
Yeşil-beyazlılar ligde en az gol 
yiyen iki takımdan biri konumun-
da yer alıyor. (18 gol) Geçtiğimiz 
salı günü İstanbul’da karşılaştığı 
Karagümrük’e 5-4 mağlup olan 
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupa-
sı’na da son 16 turunda veda etti.

ASLAN 6 MAÇTIR 
GALİBİYETE HASRET

Bu sezon aldığı sonuçlarla 
taraftarlarını üzen Galatasaray’da 
puan kayıpları sürüyor. Üst üste 
aldığı 4 mağlubiyetin ardından 2 
maçtır berabere kalan sarı-kırmı-
zılıların galibiyet hasreti 6 maça 
çıktı.Deplasmanda en son 21 Ka-

sım tarihinde Galatasaray’ı yenen 
Fenerbahçe ise Giresunspor’u 
2-1 yenerek dış sahada 5 maç 
sonra galibiyet aldı. Adana 
Demirspor ile deplasmanda 1-1 
berabere kalan Beşiktaş ise üst 
üste 3. beraberliğini alırken hafta-
yı 38 puanla 8. sırada kapattı.

KÜMEDE 
KALMA YARIŞI 

Bu sezon 4 takımın düşeceği 

ligde, son sıralarda yer alan 4 ta-
kım da haftayı puan kayıplarıyla 
geçti. Son galibiyetini 22 Ekim’de 
Altay’a karşı alan Yeni Malat-
yaspor, bu süreçte 10 mağlubi-
yet ve 4 beraberlik ile galibiyet 
hasretini 14 maça çıkarırken, 16 
puanla ligin dibine demir atmış 
durumda. Geçtiğimiz hafta İzmir 
derbisini kazanarak uzun süren 
galibiyet hasretini sonlandıran 
Altay ise Çaykur Rizespor ile gol-

süz berabere kaldı. Altay puanını 
22’ye yükseltirken, Karadeniz 
ekibi de 23 puanla 18. sırada yer 
alıyor. Evinde Fenerbahçe’ye 2-1 
mağlup olan bir başka Karade-
niz temsilcisi Giresunspor, ligde 
üst üste 3. yenilgisini alırken, 26 
puanda kaldı.

ZİRVE PESİC’İN
Karagümrük’te sakatlığından 

dolayı 3 maçtır forma giyeme-
yen Aleksandar Pesic, 12 golle 
gol krallığında zirvedeki yerini 
koruyor. Trabzonspor’un en 
önemli gol ayağı olan Cornelius 
ile Kasımpaşa’nın forveti Umut 
Bozok 11 golle 2. sırayı payla-
şıyor. Göztepe maçında attığı 
golle bu sezon 10 gole ulaşan 
Hatayspor’un golcüsü Diouf ve 
Adana Demirsporlu Balotelli yine 
10 golle listede yer alırken; Bat-
shuayi (Beşiktaş), Thiam (Kay-
serispor), Okaka (Başakşehir) ve 
El Kaabi’nin (Hatayspor) 9 golü 
bulunuyor.

GOZLER KUMEDE
KALMA YARISINDA
Süper Lig’de 60 puanla açık ara lider olan Trabzonspor, haftanın en önemli maçında Konyaspor’u 
yeni transferi Edin Visca’nın 2 golüyle mağlup ederek önemli bir 3 puan elde etti. 2-1 kazandığı 

maç ile birlikte bordo-mavililer aldığı 18 galibiyetin 12’sini tek farklı skorla elde etti.


