
Sayı: 5859Sayfa: 1 Yıl: 18 Fiyatı: 75 Kuruş

Giresun  Trabzon Sahil Yolu
Dereli Kavşağı No: 1 

GİRESUN

EPosta: 
bereket.gubre@hotmail.com 

SANAYi TiCARET LiMiTE ŞiRKETi
BEREKET iNSAAT

GÜNDEM
GiRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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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
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)
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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

ASIRLARCA BİRLİKTE 
YAŞADILAR 

SONRA BİRDENBİRE 
AYRILDILAR (6) 

(Yazısı Sayfa 4’te)

Sentürk’ün cenazesi, baba-
evinde helallik alınmasının 
ardından Yalı Mahallesi 

Camisi’ne getirildi.
Cenaze törenine, Şentürk’ün 

ailesi ve yakınlarının yanı sıra 

Vali Enver Ünlü, Jandarma Bölge 
Komutanı Tuğgeneral Erhan 
Demir, Türkiye Barolar Birliği 
Başkan Yardımcısı Sibel Suiç-
mez, çeşitli siyasi ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri ile 

vatandaşlar katıldı.
Vali Ünlü, cami avlusunda Sıla 

Şentürk’ün annesi Asiye ile ba-
bası Bekir Şentürk’e taziyelerini 
iletti. Şentürk’ün cenazesi, İl Müf-
tüsü Ramazan Topcan tarafından 
kıldırılan cenaze namazının 
ardından aynı mahalledeki aile 
kabristanında toprağa verildi.

“O artık 84 milyonun 
evladı, hepimizin kızı”

Vali Enver Ünlü, cenaze 
töreninin ardından gazetecilere, 
büyük üzüntü yaşadıklarını, 16 
yaşındaki bir kız çocuğunu acı 
şekilde kaybettiklerini söyledi.

BICAKLANARAK OLDURULEN SILA
SENTURK’UN CENAZESi DEFNEDiLDi

Giresun’da evinde bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün cenazesi toprağa verildi. Vali Enver Ünlü: “Bundan 
sonra bu tür acıların, bu tür katliamların yaşanmaması için toplum olarak, devlet olarak üzerimize düşeni el birliğiyle yapalım”

n 3’TE

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Duman bir basın toplantısı düzenleyerek elektrik zamlarının geri alınmasını istedi

DUMAN: TEK CARE FATiH ERBAKAN’DIR

Deva Partisi İl Kurumsal İletişim ve 
Tanıtım Başkanı avukat Eren Naci 

Aksoy,Özel İdare’nin arsa satışlarını 
eleştirdi.

Aksoy, “İl Özel İdaresine ait 1231 ada 
226 parselde bulunan 3.114 m2 arsa 
satışı için ilana çıkarıldı. Giresun içinde 
kamu alanı kalmadığı gibi Giresun için 
proje üretmeyenler arsa satışıyla günü 
kurtarmaya çalışmaktadırlar. İl Özel 
İdaresi arsa satışı bir kez daha AKP’nin 
ekonomisinin iflas ettiğini göstermektedir.

AKSOY: iL OZEL iDARESi ARSA
SATISINDAN VAZGECMELiDiR!

Deva Partisi, iktidarı eleşti-
rerek, “Giresun İl Özel İdare-

si’nin arsa satışı bir kez daha 
AKP’nin ekonomisinin iflas 

ettiğini göstermektedir.” dedi

n 2’DE

Yağlıdere’de 
marketlerde 

denetim 
başladı

n 3’TE

Duman, “Ülke-
mizde son 6 

ay içerisinde başta 
döviz kurundaki kontrol 
edilemeyen artışlar ve 
şiddetli dalgalanmalar 
ve hemen akabinde 
akaryakıt ve gıda 
fiyatlarında günbegün 
yaşanan artışlar artık 
her gelir grubundaki 
bütün vatandaşlarımızı 
kara kara düşündür-

mektedir. Vatandaşları-
mız bunlarla mücadele 
ederken, 1 Ocak 2022 
tarihinde Enerji Pi-
yasasını Düzenleme 
Kurumu vatandaşın 
belini doğrultamaz 
hale getirmiştir. Elektrik 
faturalarına “Kademeli 
Kullanım Tarifesi” adı 
altında çok ağır zamlar 
yapılmıştır.” dedi. 

n SAYFA 2’DE

Yeniden Refah Partisi Giresun Başkanı Ömer Duman, elektrik zamlarının geri 
alınmasını istedi.Bir basın toplantısı düzenleyen Duman iktidarı eleştirdi.

‘BiZE BORCUNUZ VAR’

n
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’T
E



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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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Her Şey şehrimizin 
temizliği ve güzelliği için
Çevre temizliği nok-

tasında son derece 
hassas davranan Giresun 
Belediyesi’ne bağlı tüm birim-
ler çalışmalarını hummalı bir 
şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda Temizlik 
İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 
ot biçme ekipleri tarafından 
belirlenen noktalarda ot 
biçme çalışmaları sürdürülü-
yor. Ekipler tarafından sahil 
karayolu kenarlarında ve 
duvar üstlerinde bulunan otlar 
ve gelişi güzel büyüyüp çirkin 
görüntü veren çalılıklar ile bit-
kiler temizlenerek daha temiz 
ve daha modern bir görsellik 
sergileniyor.  

Ayrıca, yol kenarlarında 
kuruyan, tehlike arz eden, 
dalları kırılan ağaçların buda-
ma işlemleri yapılıyor. Ekipler 
aynı zamanda vatandaşların 
can ve mal güvenliği için 
tehlike oluşturabilecek dalları 
da temizleyerek halk sağlığını 
koruyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar, 
düzenli olarak ihtiyaç ve talep 
halinde yapılan incelemeler 
sonrasında programlanarak 
yıl boyunca yürütülüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü 
yetkilileri tarafından yapılan 
açıklamada, şehri güzelleştir-
me adına çalışmaların devam 
edeceği bildirildi.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Duman bir basın toplantısı düzenleyerek elektrik zamlarının geri alınmasını istedi

DUMAN: TEK CARE FATiH ERBAKAN’DIR

Duman şöyle konuştu:  
“Yeni tarifeyle; tüm 
“Mesken Tek Zamanlı 

Alçak Gerilim” aboneliklerinde 
yürürlüğe alınan “Kademeli 
Kullanım Tarifesi” uygulamasıy-
la önce 5 kilovat saatlik günlük 
ortalama tüketim limiti konul-
muş daha sonra bu kademe 
1 Şubat 2022 tarihinde EPDK 
kararı ile günlük 7 kilovat saate 
yani aylık 210 kilovat saate çı-
karılmıştır. Türkiye’de bir mes-
kenin ortalama 250 kilovat saat 
elektrik tükettiği bilindiği halde 
Ak Parti iktidarı 1. Kademeyi 
bilinçli olarak 210 kilovat saatte 
tutarak herkesi çok daha pahalı 
elektrik kullanmaya mahkûm 
etmiştir. Günlük 7 kilovat saate 
kadar 1. Kademede elektrik 
fiyatlarına %52 zam, 7 kilovat 
saatin üstünde günlük tüketime 
2. Kademeye ise %125 zam 
yapılmıştır. Bu iki kademeye 
ayrılmış zam yöntemiyle iktidar 
sanki 7 kilovat saat üstüne zam 
yapılacağı algısı oluşturmaya 
çalışmıştır. Fakat bu yanılgı 
uzun sürmemiş ve gerçekler 
Şubat ayı içerisinde gelen 
ilk faturayla ortaya çıkmıştır. 
“Ölümü gösterilip sıtmaya razı 
etme” yöntemini kullanan Ak 

Parti iktidarı vatandaşlarımızı 
%125 zammı göstererek %50 
zamlı elektrik kullanmaya razı 
olmaya zorlamaktadır. Mes-
kenlerde kademeli tarifeye 
geçilmesine rağmen ticaretha-
nelerde kademeli tarife olma-
dan doğrudan %50 ile %130 
arasında zam yapılmıştır. Dar 
gelirli milyonların evlerinde 
kullandıkları elektriğe yapılan 
zamların ön planda olmasıyla 
esnaf ve sanayicilere gelen 
zamlar gündeme gelememiştir. 

Esnaflarımızın ve sanayici-
lerimizin ekonomik sıkıntılarda 
kira gideri, asgari ücret, vergi 
kalemleri artmışken elekt-
rik faturalarının da bu kadar 
yüksek gelmesi kepenkleri 
kapatacak duruma getirmiştir. 
Böylece yüzbinlerce insan işsiz 
kalmakla burun buruna gelmiş-
tir. Enerji olmadan ekonomik 
faaliyetlerin yapılması, üretim 
yapılması mümkün değildir. 
Elektrik fiyatlarına zam yapıl-
ması maliyetleri artırarak üretim 
yapılmasını zorlaştırmaktadır. 
Bu süreçte öncelikle üretim 
maliyetlerini karşılayamayan 
üreticiler üretimini kısacak ve 
Türkiye ekonomisinin büyüme 
hızı yavaşlayacak ve işsizlik 
problemi daha da derinleşecek-
tir. Artan maliyetlere bir şekilde 
dayanabilen üreticiler ise elekt-
rik zamlarını doğrudan ürün 
fiyatlarına yansıtacaklardır. 

Böylece enflasyon 2022 
yılında da yüksek seyretmeye 
devam edecektir. Artmaya de-
vam eden enflasyon karşısında 
alım gücü yeterli maaş zam-
larıyla arttırılmayan tüketiciler 
alışverişi azaltacak ve buna 
bağlı olarak ürününü satama-
yan üreticiler mecburen kısa 
vadede üretimi kısacaklardır. 
Ve yine Türkiye’nin büyüme 

hızı azalacak ve işsizlik tavan 
yapacaktır. Sonuç olarak, elekt-
rik zamları domino etkisiyle tüm 
ülke ekonomisini etkileyecek, 
makroekonomik göstergelerin 
tamamı kötüleşecek ve ya-
kın gelecekte süreç içinden 
çıkılmaz bir hal alacaktır. Bu 
yaşananlar karşısında Ak Parti 
iktidarı ise tüm bu olumsuzluk-
ların nedeninin “dış kaynaklı 
küresel enerji fiyatlarında 
yaşanan artış” olduğunu hep 
bir ağızdan tekrar etmekte ve 
milletimizi ikna etmeye çalış-
maktadır. Halbuki işin gerçeği 
çok açık ve nettir.

 20 yıldır ülkeyi tek başına 
yöneten Ak Parti iktidarlarının 
yanlış politikaları nedeniyle 
Türkiye ekonomisi halen ener-
jide dışa bağımlı durumdadır. 
Bugün ülkemiz elektrik ihtiyacı-
nın %33’ü doğal gaz, %17’sini 
hidroelektrik %15,6’sını yerli 
kömür, %15,2’sini ithal kömür 
%13,6’sı rüzgâr ve güneş 
santrallerinden elde etmekte-
dir. Yani, elektrik ihtiyacımızın 
neredeyse %50’si ithal edilen 
kaynaklardan üretilmektedir. 
Dolayısıyla olası döviz kuru ar-
tışları Türkiye’de elektrik üretim 
maliyetlerini anında arttırmak-
tadır. Bu durum 20 yıl önce de 
Türkiye ekonomisi için büyük 
bir risk faktörüydü.

 Fakat 18 yıllık düşük döviz 
kuru döneminde Ak Parti ikti-
darları elektrik üretiminde dışa 
bağımlılıktan kurtulmak adına 
gerekli adımları atmadığı için 
bugün faturasını millet olarak 
çok ağır olarak ödemekteyiz. 
Evet küresel olarak enerji 
fiyatları artmaktadır ama aynı 
zamanda son bir yılda döviz 
kuru %95 arttığı için elektrik 
fiyatları Türkiye’de çok daha 
fazla artmıştır, neredeyse elekt-

rik lüks olmak üzeredir. Bugün 
acilen yapılması gereken elekt-
rik zamlarının geri çekilmesidir. 
5 imtiyazlı müteahhitte sağla-
nan devlet desteğinin kırkta biri 
acilen 84 milyon vatandaşımıza 
verilmelidir. 

Bu zamlar nedeniyle elektrik 
faturasını ödemeyen vatan-
daşlarımızın kesilen elektrikleri 
bu kış aylarında ciddi zorluklar 
oluşturmaktadır. Cihaza bağlı 
yaşayan vatandaşlarımız da 
hassasiyetle göz önünde bu-
lundurulmalıdır. Pahalı elektrik 
nedeniyle üretimin önünde olu-
şacak engeller ortadan kaldırıl-
malı, “Tarımsal Sulama Tarife-
leri” ve “Sanayi Tarifeleri” devlet 
tarafından desteklenmelidir. 
Aksi takdirde, tarımsal üretim 
dahil olmak üzere önümüzdeki 
günlerde tüm ekonomik faali-
yetlerde azalma başlayacaktır. 
Ülkemiz en kısa sürede, sa-
vunma sanayisinde millileşme 
politikasına yöneldiği gibi enerji 
üretimi konusunda da millileş-
me politikasını hayata geçirme-
li, su havzalarını koruma altına 
alarak hidroelektrik santrallerin 
üretimine istikrar kazandırmalı, 
yerli üretim ekipmanlarla güneş 
ve rüzgârdan daha çok elektrik 

elde etme konusunda çalışma-
ları hızlandırmalıdır. Enerjide 
dışa bağımlı kaldıkça sürdü-
rülebilir büyüme hedeflerine 
ulaşılması mümkün değildir. Bir 
diğer hayati öneme sahip konu 
ise enerji şirketlerine devre-
dilerek özelleştirilen sektörde 
denetim mekanizması daha 
güçlü olarak çalıştırılmasıdır. 

Hatırlanacağı üzere Isparta 
ilimizde yaşanan yoğun kar 
yağışı sebebi ile kentin büyük 
bölümüne 4 gün enerji veri-
lememiş, milletimiz mağdur 
edilmiştir. Şehir merkezi 21. 
yüzyılda orta çağ karanlığına 
terk edilmiştir. Isparta gene-
linde yılda ortalama 1.100 
elektrik arızası oluşurken 
yağışın yaşandığı gün 3 Şubat 
2022 tarihinde bir günde 
12.000 arıza meydana gelmiş-
tir. Bölgenin enerji ihtiyacını 
karşılayan şirketin alt yapısının 
ve olası afetlerdeki planlama-
sının ne kadar zayıf olduğu, 
denetim mekanizmasının da 
çalışmadığı ortaya çıkmıştır. Bu 
yaşananlar karşısında Ak Parti 
iktidarı sessizliğe bürünmüş bu 
durumun sorumluları hakkında 
hiçbir şey yapılmamıştır. 

Özet olarak; • EPDK tüm 

dağıtım şirketlerini şeffaf bir 
şekilde denetlemeli ve raporları 
kamuoyuyla paylaşmalıdır. • 
Yaşanan maddi manevi mağ-
duriyetler tam olarak telafi edil-
melidir. • Yapılan usulsüzlükler 
cezalandırılmalı ve tekrarı 
halinde cezalar katlanmalıdır. • 
Elektrik altyapısı sanayileşmiş 
bir ülkeye yakışır seviyede ve 
elektrikli taşıt kullanımını des-
tekleyebilecek şekilde güçlen-
dirilmelidir. • Elektrik üretiminde 
öncelik ve ağırlık, dışa bağım-
lılığı artıran ve ithalat faturasını 
yükselten doğalgaz, ithal kömür 
ve petrol ürünlerine değil, başta 
güneş ve rüzgâr olmak üzere 
yerli üretim ekipmanlarla yeni-
lenebilir kaynaklara verilmelidir. 
• Su havzaları koruma altına 
alınarak hidroelektrik santral-
lerin elektrik üretimine istikrar 
kazandırmalıdır. 

• Yenilenebilir Enerji Kay-
naklarını Destekleme Mekaniz-
ması (YEKDEM) kapsamında 
mevcut devam eden döviz 
endeksli uygulamalara derhal 
son verilmelidir. • Sanayide, 
tarımda, ulaşımda ve binalarda 
enerji verimliliğini sağlamaya 
dönük teşvik ve adımlar hızla 
atılmalıdır”

Yeniden Refah 
Partisi Giresun 
Başkanı Ömer 

Duman, elektrik 
zamlarının geri 

alınmasını istedi.
Bir basın toplantısı 
düzenleyen Duman 

iktidarı eleştirdi.

AKSOY: iL OZEL iDARESi ARSA
SATISINDAN VAZGECMELiDiR!
Deva Partisi, iktidarı eleştirerek, “Giresun 
İl Özel İdaresi’nin arsa satışı bir kez daha 

AKP’nin ekonomisinin iflas ettiğini 
göstermektedir.” dedi

Kendi mülkünü dahi Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikli-

ği Bakanlığına satan Özel İdare 
arsa ve bina satışları konusun-
da kamuoyuna herhangi bir 
açıklama gereği duymamakta, 
Adeta “ben yaptım oldu” mantı-
ğıyla elindeki tüm mülkleri birer 
birer satmaktadır. 

Arsa satışından İl Özel İda-
resinin vazgeçmesini temen-
ni ediyoruz. En azından bu 
arazinin Giresun Belediyesine 
devrinin yapılmasının ve hal-
kın kullanımına sunulacak bir 
alan oluşturulmasının faydalı 
olacağı düşüncesindeyiz. 

DEVA Partisi olarak Yerel 
Yönetimleri önemsiyoruz. Bu 

nedenle İl Özle İdaresine ait 
arazinin satışının durdurulma-
sını istiyoruz. 

Saygılarımla kamuoyuna 
duyurulur.” dedi. 



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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“Onu koruyamadık ama tek 
tesellimiz faili, çok kısa sürede, 
düzenli ve titiz bir çalışmayla 
havalimanında kaçmak üzerey-
ken arkadaşlarımız yakaladılar, 
adalete teslim ettik.” ifadesini 

kullanan Ünlü, şunları kaydetti:
“Şimdi en büyük temennimiz 

en ağır cezaya çarptırılması 
için her türlü delilin toplanması. 
Adli makamlar tarafından zaten 
gereği yapılıyor. Adalete caniyi 

teslim ettik, bizim görevimiz şimdi 
ailenin acısını paylaşmak. Hep 
beraber kabristana gidip son va-
zifemizi yapacağız kızımıza. Ben 
de 3 kız babasıyım. Son olmasını 
diliyorum. Yüreğimiz yanıyor. Ka-

til zanlısının daha önce sabıkası 
olduğu arkadaşlarımız tarafından 
tespit edildi. Hepimizin başı sağ 
olsun. Bu son olsun. Buradan 
gerekli dersleri çıkaralım. Gerekli 
tedbirleri hep beraber alalım. 
Bundan sonra bu tür acıların, bu 
tür katliamların yaşanmaması için 
toplum olarak, devlet olarak üze-
rimize düşeni el birliğiyle yapalım. 
Tüm Türkiye’nin acısı. Devlet 
büyüklerimiz başta olmak üzere 
herkes kederli ailemizin acısını 
paylaştı. O artık 84 milyonun 
evladı, hepimizin kızı. Onun ailesi 
hepimizin ailesi. Başımız sağ 
olsun.” GİRESUN (AA)

BICAKLANARAK OLDURULEN SILA
SENTURK’UN CENAZESi DEFNEDiLDi

Giresun’da evinde bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün cenazesi toprağa verildi. Vali Enver Ünlü: “Bundan 
sonra bu tür acıların, bu tür katliamların yaşanmaması için toplum olarak, devlet olarak üzerimize düşeni el birliğiyle yapalım”

Yağlıdere’de marketlerde 
denetim başladı

Yağlıdere ilçesinde, gıda 
ürünlerinde KDV’nin 

yüzde 8’den yüzde 1’e 
indirilmesine yönelik 
düzenlemenin ardından 
zabıta ekipleri marketlerde 
denetime başladı.

Yağlıdere Belediye 
Başkanı Yaşar İbaşında ka-
tıldığı denetimlerde ekipler, 
ürünlerin üzerindeki etiket 
fiyatı ile kasadaki fiyatlarını 
karşılaştırdı.

Yapılan denetimde satın 
alınan ürünlerin yazar kasa 
fişlerinde KDV oranın 
yüzde 1 olarak uygulanıp 
uygulanmadığı ile ürünlerin 
yeni fiyatlarının eski fiyat-
larla kıyaslanarak indirim 
oranına uygun olup olmadı-
ğı denetlendi.

Öte yandan, raflardaki 
etiket fiyatı ile kasada uygu-
lanan fiyat arasında fark olup 
olmadığı da kontrol edildi.

Cebeci, “Sağlıkta Dönü-
şüm Programının en 

işlevsel ve faydalı uygulaması 
olan Aile Hekimliği Sistemi can 
çekişiyor . 2010 yılında tüm 
Türkiye’de uygulamaya geçilen 
sistem, yıllar içinde yayınlanan 
yönetmelikler ile her geçen gün 
iyileşmek yerine artık hasta-
lıklı bir sistem haline gelmiştir. 
Yaşanan olumsuzluk tüm ülke 
çapında hekimlerde ve sağlık 
personellerinde huzursuz ve 
güvensiz çalışma koşulları, 
sistematik hale gelen sağlıkta 
şiddet, mobbinge varan iş gü-
vencesinin ortadan kaldırılması, 
sürekli artan iş yükü ama buna 
rağmen gittikçe derinleşen per-
sonel açığıne neden olmuştur. 

En son yönetmelikle getirilen 
uygulanabilirliği olmayan negatif 
performans kesintileriyle çile 
haline dönüşen bir sağlık hiz-
met sunumuna dönüşmüş ;cari 

giderlerin artan tıbbi malzeme, 
sarf malzeme, sınıflandırma 
personeline ait asgari ücret 
zamları, kira, stopaj, elektrik su 
doğalgaz zamları karşısında 
gittikçe erimesi ve bu kalem-
lere yapılan aynı oranda ZAM 
artışının yapılmaması nedeniyle 
zor durumda kalan birimler 

ve hekimler, bitmek bilmeyen 
rapor sorunları, her kurumun 
kendisini aile hekimlerinin üst 
birimi sanarcasına çıkarttığı ve 
uygulamaya koymaya çalıştığı 
gereksiz rapor talepleri, uygula-
maların Bakanlıktan aşağı inil-
dikçe sahada adeta evrim ge-
çirerek farklılaşması nedeniyle 

artan mutsuzluk ve umutsuzluk 
ve tüm bunların düzeltilmesi için 
kazanılan onlarca haklı davaya 
rağmen açıkların olumlu yönde 
düzelmesi gerekirken adeta bir 
CEZA YÖNETMELİĞİ haline 
gelen son uygulama yönetmeli-
ği sistemi çalışamaz, hekimleri 
kaygılı hale getirmiştir.” dedi.

‘BiZE BORCUNUZ VAR’
Giresun Aile Hekimleri Derneği Dr. Servet CEBECİ, Aile Hekimliği konusunda çözüm istedi

Bu kapsamda Karadeniz 
Bölge Koordinatörü Erol 

Kaygı ve Trabzon İl Müdürü 
Soner Türkoğlu Trabzon Tica-
ret Borsası’na (TTB) ziyarette 
bulunarak yöneticilerle gö-
rüştü. Ziyarette TTB Yönetim 
Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, 
Başkan Yardımcısı Yavuz Se-
lim Çakıroğlu, Yönetim Kurulu 
üyeleri Celil Karabinaoğlu, Ali 
Zeytin ve Genel Sekreter Nazlı 
Genç yer aldılar.

TSE Karadeniz Bölge 
Koordinatörü Erol Kaygı 
TSE’nin Odalar ve Borsalar 
Birliği bünyesinden çıkan bir 
kamu kuruluşu olduğunu, son 
yapılan düzenlemelerle birlikte 
ticarete yön veren akaryakıt 
istasyonları ve kantarlarla ilgili 
muayene faaliyetlerinin TSE’ye 
geçtiğini belirterek, “Oda ve 
borsalarımız bizim için çok 
önemli. Partnerimiz olarak gö-
rüyoruz. Ülkemizin en önemli 
dinamikleri ve aynı zamanda 
üretenleri. Hizmetlerimizi daha 
iyi, daha etkin ve daha seri 
hale nasıl getirebiliriz? Bunun-
la ilgili istişarelerde bulunmak 
istiyoruz. Sizlerden gelecek 
her türlü geri dönüşüme 
açığız. Bu doğrultuda sizlere 
daha iyi hizmet verebilmeyi 
hedefliyoruz” dedi.

TTB Başkanı Eyyüp Ergan 

da, TSE’nin yaptığı çalışmala-
rının sektörü yakından ilgilen-
dirdiğine işaret ederek; “Gerek 
fındık, gerekse çay sektöründe 
işadamlarının karşı taraflara 
olan sorumluluklarını yerine 

getirmede TSE’nin vermiş 
olduğu hizmet ve katkının 
önemi büyüktür. Bu kapsamda 
her alanda kalitenin artması 
için yapılacak işbirliğini çok 
önemsiyoruz” dedi. 

Kalite için TSE-TTB işbirliği
Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE), oda 
ve borsalarla işbirliği 
yaparak kaliteli hizmet 
alanını genişletmek ve 
geliştirmek için çalış-
malar yapıyor.

İbaş da düşürdü
Yağlıdere Beledi-

yesi, su tüketim 
bedelindeki KDV oranını 
yüzde 1’e düşürdü. Yağ-
lıdere Belediye Başkanı 
Yaşar İbaş, su kullanım 
bedelindeki KDV oranını 
yüzde 8’den yüzde 1’e 

düşürüldüğü söyledi.
İbaş,’’Enflasyonla 

mücadele kapsamında, 
su kullanım bedelindeki 
yüzde 8 olan KDV oranı-
nı yüzde 1’e indirdik”-
Yağlıderemize hayırlı 
olsun.’’ dedi.

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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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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Her Şey şehrimizin 
temizliği ve güzelliği için
Çevre temizliği nok-

tasında son derece 
hassas davranan Giresun 
Belediyesi’ne bağlı tüm birim-
ler çalışmalarını hummalı bir 
şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda Temizlik 
İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 
ot biçme ekipleri tarafından 
belirlenen noktalarda ot 
biçme çalışmaları sürdürülü-
yor. Ekipler tarafından sahil 
karayolu kenarlarında ve 
duvar üstlerinde bulunan otlar 
ve gelişi güzel büyüyüp çirkin 
görüntü veren çalılıklar ile bit-
kiler temizlenerek daha temiz 
ve daha modern bir görsellik 
sergileniyor.  

Ayrıca, yol kenarlarında 
kuruyan, tehlike arz eden, 
dalları kırılan ağaçların buda-
ma işlemleri yapılıyor. Ekipler 
aynı zamanda vatandaşların 
can ve mal güvenliği için 
tehlike oluşturabilecek dalları 
da temizleyerek halk sağlığını 
koruyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar, 
düzenli olarak ihtiyaç ve talep 
halinde yapılan incelemeler 
sonrasında programlanarak 
yıl boyunca yürütülüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü 
yetkilileri tarafından yapılan 
açıklamada, şehri güzelleştir-
me adına çalışmaların devam 
edeceği bildirildi.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Duman bir basın toplantısı düzenleyerek elektrik zamlarının geri alınmasını istedi

DUMAN: TEK CARE FATiH ERBAKAN’DIR

Duman şöyle konuştu:  
“Yeni tarifeyle; tüm 
“Mesken Tek Zamanlı 

Alçak Gerilim” aboneliklerinde 
yürürlüğe alınan “Kademeli 
Kullanım Tarifesi” uygulamasıy-
la önce 5 kilovat saatlik günlük 
ortalama tüketim limiti konul-
muş daha sonra bu kademe 
1 Şubat 2022 tarihinde EPDK 
kararı ile günlük 7 kilovat saate 
yani aylık 210 kilovat saate çı-
karılmıştır. Türkiye’de bir mes-
kenin ortalama 250 kilovat saat 
elektrik tükettiği bilindiği halde 
Ak Parti iktidarı 1. Kademeyi 
bilinçli olarak 210 kilovat saatte 
tutarak herkesi çok daha pahalı 
elektrik kullanmaya mahkûm 
etmiştir. Günlük 7 kilovat saate 
kadar 1. Kademede elektrik 
fiyatlarına %52 zam, 7 kilovat 
saatin üstünde günlük tüketime 
2. Kademeye ise %125 zam 
yapılmıştır. Bu iki kademeye 
ayrılmış zam yöntemiyle iktidar 
sanki 7 kilovat saat üstüne zam 
yapılacağı algısı oluşturmaya 
çalışmıştır. Fakat bu yanılgı 
uzun sürmemiş ve gerçekler 
Şubat ayı içerisinde gelen 
ilk faturayla ortaya çıkmıştır. 
“Ölümü gösterilip sıtmaya razı 
etme” yöntemini kullanan Ak 

Parti iktidarı vatandaşlarımızı 
%125 zammı göstererek %50 
zamlı elektrik kullanmaya razı 
olmaya zorlamaktadır. Mes-
kenlerde kademeli tarifeye 
geçilmesine rağmen ticaretha-
nelerde kademeli tarife olma-
dan doğrudan %50 ile %130 
arasında zam yapılmıştır. Dar 
gelirli milyonların evlerinde 
kullandıkları elektriğe yapılan 
zamların ön planda olmasıyla 
esnaf ve sanayicilere gelen 
zamlar gündeme gelememiştir. 

Esnaflarımızın ve sanayici-
lerimizin ekonomik sıkıntılarda 
kira gideri, asgari ücret, vergi 
kalemleri artmışken elekt-
rik faturalarının da bu kadar 
yüksek gelmesi kepenkleri 
kapatacak duruma getirmiştir. 
Böylece yüzbinlerce insan işsiz 
kalmakla burun buruna gelmiş-
tir. Enerji olmadan ekonomik 
faaliyetlerin yapılması, üretim 
yapılması mümkün değildir. 
Elektrik fiyatlarına zam yapıl-
ması maliyetleri artırarak üretim 
yapılmasını zorlaştırmaktadır. 
Bu süreçte öncelikle üretim 
maliyetlerini karşılayamayan 
üreticiler üretimini kısacak ve 
Türkiye ekonomisinin büyüme 
hızı yavaşlayacak ve işsizlik 
problemi daha da derinleşecek-
tir. Artan maliyetlere bir şekilde 
dayanabilen üreticiler ise elekt-
rik zamlarını doğrudan ürün 
fiyatlarına yansıtacaklardır. 

Böylece enflasyon 2022 
yılında da yüksek seyretmeye 
devam edecektir. Artmaya de-
vam eden enflasyon karşısında 
alım gücü yeterli maaş zam-
larıyla arttırılmayan tüketiciler 
alışverişi azaltacak ve buna 
bağlı olarak ürününü satama-
yan üreticiler mecburen kısa 
vadede üretimi kısacaklardır. 
Ve yine Türkiye’nin büyüme 

hızı azalacak ve işsizlik tavan 
yapacaktır. Sonuç olarak, elekt-
rik zamları domino etkisiyle tüm 
ülke ekonomisini etkileyecek, 
makroekonomik göstergelerin 
tamamı kötüleşecek ve ya-
kın gelecekte süreç içinden 
çıkılmaz bir hal alacaktır. Bu 
yaşananlar karşısında Ak Parti 
iktidarı ise tüm bu olumsuzluk-
ların nedeninin “dış kaynaklı 
küresel enerji fiyatlarında 
yaşanan artış” olduğunu hep 
bir ağızdan tekrar etmekte ve 
milletimizi ikna etmeye çalış-
maktadır. Halbuki işin gerçeği 
çok açık ve nettir.

 20 yıldır ülkeyi tek başına 
yöneten Ak Parti iktidarlarının 
yanlış politikaları nedeniyle 
Türkiye ekonomisi halen ener-
jide dışa bağımlı durumdadır. 
Bugün ülkemiz elektrik ihtiyacı-
nın %33’ü doğal gaz, %17’sini 
hidroelektrik %15,6’sını yerli 
kömür, %15,2’sini ithal kömür 
%13,6’sı rüzgâr ve güneş 
santrallerinden elde etmekte-
dir. Yani, elektrik ihtiyacımızın 
neredeyse %50’si ithal edilen 
kaynaklardan üretilmektedir. 
Dolayısıyla olası döviz kuru ar-
tışları Türkiye’de elektrik üretim 
maliyetlerini anında arttırmak-
tadır. Bu durum 20 yıl önce de 
Türkiye ekonomisi için büyük 
bir risk faktörüydü.

 Fakat 18 yıllık düşük döviz 
kuru döneminde Ak Parti ikti-
darları elektrik üretiminde dışa 
bağımlılıktan kurtulmak adına 
gerekli adımları atmadığı için 
bugün faturasını millet olarak 
çok ağır olarak ödemekteyiz. 
Evet küresel olarak enerji 
fiyatları artmaktadır ama aynı 
zamanda son bir yılda döviz 
kuru %95 arttığı için elektrik 
fiyatları Türkiye’de çok daha 
fazla artmıştır, neredeyse elekt-

rik lüks olmak üzeredir. Bugün 
acilen yapılması gereken elekt-
rik zamlarının geri çekilmesidir. 
5 imtiyazlı müteahhitte sağla-
nan devlet desteğinin kırkta biri 
acilen 84 milyon vatandaşımıza 
verilmelidir. 

Bu zamlar nedeniyle elektrik 
faturasını ödemeyen vatan-
daşlarımızın kesilen elektrikleri 
bu kış aylarında ciddi zorluklar 
oluşturmaktadır. Cihaza bağlı 
yaşayan vatandaşlarımız da 
hassasiyetle göz önünde bu-
lundurulmalıdır. Pahalı elektrik 
nedeniyle üretimin önünde olu-
şacak engeller ortadan kaldırıl-
malı, “Tarımsal Sulama Tarife-
leri” ve “Sanayi Tarifeleri” devlet 
tarafından desteklenmelidir. 
Aksi takdirde, tarımsal üretim 
dahil olmak üzere önümüzdeki 
günlerde tüm ekonomik faali-
yetlerde azalma başlayacaktır. 
Ülkemiz en kısa sürede, sa-
vunma sanayisinde millileşme 
politikasına yöneldiği gibi enerji 
üretimi konusunda da millileş-
me politikasını hayata geçirme-
li, su havzalarını koruma altına 
alarak hidroelektrik santrallerin 
üretimine istikrar kazandırmalı, 
yerli üretim ekipmanlarla güneş 
ve rüzgârdan daha çok elektrik 

elde etme konusunda çalışma-
ları hızlandırmalıdır. Enerjide 
dışa bağımlı kaldıkça sürdü-
rülebilir büyüme hedeflerine 
ulaşılması mümkün değildir. Bir 
diğer hayati öneme sahip konu 
ise enerji şirketlerine devre-
dilerek özelleştirilen sektörde 
denetim mekanizması daha 
güçlü olarak çalıştırılmasıdır. 

Hatırlanacağı üzere Isparta 
ilimizde yaşanan yoğun kar 
yağışı sebebi ile kentin büyük 
bölümüne 4 gün enerji veri-
lememiş, milletimiz mağdur 
edilmiştir. Şehir merkezi 21. 
yüzyılda orta çağ karanlığına 
terk edilmiştir. Isparta gene-
linde yılda ortalama 1.100 
elektrik arızası oluşurken 
yağışın yaşandığı gün 3 Şubat 
2022 tarihinde bir günde 
12.000 arıza meydana gelmiş-
tir. Bölgenin enerji ihtiyacını 
karşılayan şirketin alt yapısının 
ve olası afetlerdeki planlama-
sının ne kadar zayıf olduğu, 
denetim mekanizmasının da 
çalışmadığı ortaya çıkmıştır. Bu 
yaşananlar karşısında Ak Parti 
iktidarı sessizliğe bürünmüş bu 
durumun sorumluları hakkında 
hiçbir şey yapılmamıştır. 

Özet olarak; • EPDK tüm 

dağıtım şirketlerini şeffaf bir 
şekilde denetlemeli ve raporları 
kamuoyuyla paylaşmalıdır. • 
Yaşanan maddi manevi mağ-
duriyetler tam olarak telafi edil-
melidir. • Yapılan usulsüzlükler 
cezalandırılmalı ve tekrarı 
halinde cezalar katlanmalıdır. • 
Elektrik altyapısı sanayileşmiş 
bir ülkeye yakışır seviyede ve 
elektrikli taşıt kullanımını des-
tekleyebilecek şekilde güçlen-
dirilmelidir. • Elektrik üretiminde 
öncelik ve ağırlık, dışa bağım-
lılığı artıran ve ithalat faturasını 
yükselten doğalgaz, ithal kömür 
ve petrol ürünlerine değil, başta 
güneş ve rüzgâr olmak üzere 
yerli üretim ekipmanlarla yeni-
lenebilir kaynaklara verilmelidir. 
• Su havzaları koruma altına 
alınarak hidroelektrik santral-
lerin elektrik üretimine istikrar 
kazandırmalıdır. 

• Yenilenebilir Enerji Kay-
naklarını Destekleme Mekaniz-
ması (YEKDEM) kapsamında 
mevcut devam eden döviz 
endeksli uygulamalara derhal 
son verilmelidir. • Sanayide, 
tarımda, ulaşımda ve binalarda 
enerji verimliliğini sağlamaya 
dönük teşvik ve adımlar hızla 
atılmalıdır”

Yeniden Refah 
Partisi Giresun 
Başkanı Ömer 

Duman, elektrik 
zamlarının geri 

alınmasını istedi.
Bir basın toplantısı 
düzenleyen Duman 

iktidarı eleştirdi.

AKSOY: iL OZEL iDARESi ARSA
SATISINDAN VAZGECMELiDiR!
Deva Partisi, iktidarı eleştirerek, “Giresun 
İl Özel İdaresi’nin arsa satışı bir kez daha 

AKP’nin ekonomisinin iflas ettiğini 
göstermektedir.” dedi

Kendi mülkünü dahi Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikli-

ği Bakanlığına satan Özel İdare 
arsa ve bina satışları konusun-
da kamuoyuna herhangi bir 
açıklama gereği duymamakta, 
Adeta “ben yaptım oldu” mantı-
ğıyla elindeki tüm mülkleri birer 
birer satmaktadır. 

Arsa satışından İl Özel İda-
resinin vazgeçmesini temen-
ni ediyoruz. En azından bu 
arazinin Giresun Belediyesine 
devrinin yapılmasının ve hal-
kın kullanımına sunulacak bir 
alan oluşturulmasının faydalı 
olacağı düşüncesindeyiz. 

DEVA Partisi olarak Yerel 
Yönetimleri önemsiyoruz. Bu 

nedenle İl Özle İdaresine ait 
arazinin satışının durdurulma-
sını istiyoruz. 

Saygılarımla kamuoyuna 
duyurulur.” dedi. 



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

418 Şubat 
2022 Cuma www.giresungundem.com

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Giresun’dayız... 
Bugünkü sohbetimizde; 
Saytaş’ta bulunan ‘Mavridi 

Köşküne’ baskın yapacağız! 
Daha doğru bir söylemle; 
Köşkte toplanan ‘Pontus 

Çetelerine’ yapılan baskını 
anlatacağız... 

Ancak izniniz olursa; 
Önce bu toplantıya öncü-

lük eden ‘Çete Başlarını’ bir 
tanıyalım.. 

Giresun kasabasının tem-
silcisi; 

Meyhaneci FLOKLİ 
Kırık Nahiyesi yöresinin 

temsilcisi; 
Süllü Köyünden HAÇİKA 
Ordu Kasabasının temsilci-

si; HARALAMBO 
Sözünü ettiğimiz bu tem-

silciler; 
Yörede yapacakları eylem 

için 12 Temmuz 1919 tari-
hinde Giresun merkeze giriş 
yapmışlardır... 

13 Temmuz’u 14 temmuza 
bağlayan gece de Saytaş Ma-
hallesindeki Mavridi Köşkün-
de toplanmışlardır... 

Yapılan bu ‘gizli toplantı-
nın’ duyulma şeklide şöyle 
olmuştur; 

Saytaş mahallesinde 
‘Bıçakçı Yorika’nın’ Evantiya 

isimli kızı Giresun Metropolip 
Lavrandiyos Efendi’nin hiz-
metçiliğini yapmaktadır... 

Ve bu ‘Hizmetçi Kız Evan-
tiya’ aynı zamanda Çınarlar 
Mahallesinden Polis Hasan’ın 
dostudur... 

Yani, yavuklusudur... 
12 Temmuz günü Evantiya, 

gündelik temizlik işini yapmak 
için Metropolit Lavrandiyos’un 
evine gider... 

Ancak, belli aralıklarla, 
üzerinde ‘Gürcü Kıyafetleri’ 
olan silahlı adamlar girip-çı-
kar... 

Ve yan odada toplanan bu 
adamlar; 

Kendi aralarında za-
man-zaman sessiz, za-
man-zamanda heyecan dolu 
yüksek sesli konuşmalar 
yaparlar... 

Ve yüksek sesle yapılan 
konuşmaların birisinde; 

Hizmetçi Kız Evantiya, çay 
servisi yaparken bu adamlar-
dan birisine ‘Haçika’ olarak 
hitap edildiğini duyar... 

Ve ‘Haçika’ ismini duyan 
hizmetçi Evantiya birdenbire 
kuşkulanmaya başlar... 

Çünkü bu ‘Haçika’ denilen 
adam, ‘Pontus Çetelerinin’ en 
güvendiği Bölge Temsilcisi-

dir... 
Sözü uzatmayalım; 
‘Haçika’ adını duyan Evan-

tiya, hiç vakit kaybetmeden 
ve kimselere çaktırmadan, 
Çınarlar mahallesinde bulu-
nan sevgilisi Polis Hasan’ın 
yanına gider ve Mavridi Köş-
künde gördüğü olayları bir-bir 
anlatır... 

Üstelik sadece hizmetçi 
kız Evantiya görmemiştir bu 
olayı... 

İkindi vakitlerinde; 
Seldeğirmeni köyü, Ustao-

ğullarından ‘Dilsiz Hasan’da 
Mavridi Köşkünün bahçe-
sinde bulunan ‘pınara’ su 
almaya geldiği sırada, fındık 
ocaklarının dibinde silahlı 
adamların oturduğunu görür... 

Ve bu ‘silahlı adamları’ gö-
rür-görmez, korkuya kapılır; 

Su kaplarının tamamını 
doldurmadan, pınardan çar-
çabuk uzaklaşır...

Ve yolda kime rastlarsa; 
Beden dili ve yaptığı işaret-

lerle Mavridi Köşkünün fındık 
bahçesinde ‘Silahlı Pontus 
Çetelerinin’ olduğunu anlat-
maya çalışır... 

Diğer tarafta Polis Hasan 
ise, sevgilisi Evantiya’nın 
kendisine gizli olarak getirdiği 
haberi kimselere söylemeden 
(daha çok Rumların mekanı 
bulunan) Sokakbaşı semtin-
deki tüm meyhane ve kah-
veleri (sivil giysiler) giyinmiş 
bir şekilde gelişen olayları 
istihbaratını yapar. 

Sonra daha fazla zaman 
kaybetmeden; 

Dilsizi alıp, Osman Ağa’nın 
yanına götürürler... 

Osman Ağa’yı bilgilendir-
dikten sonra; 

Kasabanın yönetiminde 

bulunan Hükümet adamlarını 
bilgilendirirler... 

Yıl; 1919 
Tarih: 13 Temmuz’u 14 

Temmuz’u bağlayan gece... 
Ve gereken yerlere, 

gereken bilgiler verildikten 
sonrada; 

Hükümetin kolluk güçleriy-
le birlikte Osman Ağa Çete-
lerinin birlikteliğiyle ‘Mavridi 
Köşkünü’ sargı içine alırlar... 

Ancak ‘Mavridi Köşkü’ her 
ne kadar ‘Mavridilerin’ olsa 
da; 

Köşkte kendileri oturmayıp, 
onların adamlarından olan ve 
daha önce Çıtlakkale mahal-
lesinde oturan Kırımlıoğlu 
Anderya oturuyor.. 

(Tekrar konuya dönecek 
olursak) 

Köşkü saran yetkililer An-
derya’ya; 

“Köşkte bulunan bu kala-
balık nedir?” diye soruluyor... 

Bu soruya Anderya; 
“Hemşerimin düğünü var” 

diye yanıt veriyor... 
Yalan konuştuğunu ise; 
Tir-tir titremesi ele veriyor... 
Bu sefer yetkililer ellerin-

deki ‘resmi arama yazısını’ 
göstererek; 

“Köşkte arama yapaca-
ğız... 

İçeridekilere söyle, kadınlar 
ve çocuklar dışarı çıksınlar” 
deseler de, Anderya korku-
dan ne yapacağını bilemez... 

Daha doğrusu içeriye ses-
lenemez... 

Bu durumu gören yetkili-
ler bu kez kendileri seslenir 
içeriye; 

“Silahları olan silahlarını 
bıraksın!... 

Evde ne kadar kadın-kız, 
çoluk-çocuk varsa dışarıya 
çıksın.. 

Köşkte arama yapacağız” 
diye içeriye seslenirler... 

Ve çok zaman geçmeden; 
Kadınlar ve çocuklar büyük 

bir korku içerisinde dışarıya 
çıkarlar... 

Ancak, erkeklerden silahla-
rını bırakıp, dışarıya çıkan hiç 
kimse olmaz... 

Dışarıya çıkanlara; 
“Korkulacak bir şey yok” 

denilerek evlerine yollarlar... 
Ve ‘köşkte kadın ve çocuk 

kalmadığına’ kanaat getirilin-
ce de içeriye dalarlar... 

İçeriye dalarlar dalmasına 
ama; 

Kadınlar ve çocuklar 
kapıdan dışarıya çıkarken, 
içerdeki Pontus Çeteleri de, 
pencereden fındık bahçesine 
atlarlar... 

Ve fındık bahçesinin içe-
risine dağılınca da çatışma 
başlar... 

Çatışmaya giren ‘Pontus 
Çetelerinin’ sayısı 17 kişidir... 

Hepsi de, Kırık Nahiyesinin 
Bölge temsilcisi Haçika’nın 
yaptığı organize ile So-
hum’dun yola çıkıp;

Trabzonlu Anesti adında 
birinin motoruna binerek Gire-
sun’a gelmişlerdir... 

(Ayrıntıları atlayarak özet-
lemek istiyorum) 

Bu çatışmada ölenlerin 
isimleri şöyledir; 

Kırık Nahiyesinden DİMİT-
Rİ...  

Oflu LAZARİ, ANDERYA 
ve HRİSTO... 

Yakalanıp getirilirken 
jandarmaların birisinin üstüne 
atlayan HAÇİKA kaçmak için 
yaka-paça boğuşurken bir 
başka jandarma tarafından 
vurularak öldürülüyor... 

Sağ olarak yakalananlar 
ise şunlar; 

Melikli köyünden İLYA... 
Süllü köyünden ANAS-

TAS... 
Oflu VASİL... 
Ordulu HARALAMBO... 
Giresunlu ANDERYA ve 

Abacı HRİSTO... 
(Bu 17 kişiden firar eden-

lerin isimleri tespit edileme-
miştir.) 

YARIN; 
Kırçıloğlu ANASTAS’ın 

akıbeti üzerine sohbet ede-
ceğiz... 

KAYNAK; 
Osman Fikret Topallı’nın 

belgelerinden Veysel Usta’nın 
‘Müdafaa-i Hukuk ve İstiklal 
Harbi Tarihinde-GİRESUN 
isimli kitabından alıntı yapılıp, 
sadeleştirilerek anlatılmıştır...

ASIRLARCA BİRLİKTE YAŞADILAR 
SONRA BİRDENBİRE AYRILDILAR (6) 

FİSKOBİRLİK’ten yapı-
lan yazılı açıklamada, 

FİSKOBİRLİK’in başvurusuy-
la Giresun tombul fındığının, 
Türk Marka ve Patent Kuru-
munca 2001’de tescillendiği 
anımsatıldı.

Avrupa Birliği Komisyonu 
Tarım ve Kırsal Kalkınma 
Genel Müdürlüğüne 2018’de 
AB tescil başvurusu yapıldığı 
belirtilen açıklamada, “Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyi, 
10 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 
yayın kararı aldı. Üç ay süre-
cek yayın kararının ardından 
Avrupa Birliği ülkelerinin 
tamamında Giresun tombul 
fındığı koruma altına alına-
cak.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada değerlendir-
melerine yer verilen FİS-
KOBİRLİK Yönetim Kurulu 
Başkanı Lütfi Bayraktar, 
coğrafi işaretli ürünlerin hem 
ihracatta hem iç piyasada 
önemine dikkati çekti.

FİSKOBİRLİK olarak 
Giresun’a ve Giresun fındığı-
na değer katmayı kararlılıkla 
sürdüreceklerini vurgulayan 
Bayraktar, şöyle devam etti:

“Ülkemizde ve dünya-
da coğrafi işaretli ürünlere 
ilgi oldukça arttı. Verimlilik, 
sürdürülebilirlik ve takip edi-
lebilirlik gıda sektörünün en 
önemli unsurları haline geldi. 
Bu doğrultuda coğrafi işa-
retli ürünler büyük önem arz 

ediyor. Biz de FİSKOBİRLİK 
olarak bunun bilinciyle hare-
ket ediyoruz, çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.”

Bayraktar, FİSKOBİRLİK 
tarafından Giresun tombul, 
sivri ve kara fındığını, ayrıca 
Giresun fındık ezmesini coğ-
rafi işaret tesciliyle koruma 
altına aldıklarını ifade ederek, 
şunları kaydetti:

“Artık Giresun tombul fındı-
ğının, her türlü kötüye kulla-
nım, taklit ve çağrıştırmaya 
karşı Avrupa Birliği ülkelerin-
de de korunması sağlanmış 
olacak. Emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum. Giresun’a 
ve üreticilerimize hayırlı ol-
sun.” GİRESUN (AA)

Giresun’da 16 yaşındaki 
Sıla Şentürk’ü öldüren 

şüpheli tutuklandı. Ankara’dan 
gelerek Sıla Şentürk’ü ailesiyle 
yaşadığı Yalı Mahallesi’nde-
ki evinde dün boğazından 

bıçaklayarak öldüren Hüseyin 
Can Gökçek (21), savcılıktaki 
ifadesinin ardından tutuklanma 
talebiyle mahkemeye sevk 
edildi. Gökçek, çıkarıldığı 
nöbetçi sulh ceza hakimliğince 

tutuklandı.
Geniş güvenlik önlemleri 

altında adliyeden çıkarılan 
zanlı, Giresun E Tipi Kapalı 
Cezaevi’ne gönderildi.

GİRESUN (AA)

Tescilli Giresun tombul fındığı 
AB ülkelerinde de korunacak
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), coğrafi işaret tescilli 

Giresun tombul fındığının, AB üyesi ülkelerde de korunacağını bildirdi.

Giresun’da 16 yaşındaki Sıla
Şentürk’ü öldüren zanlı tutuklandı

Modern cadde ve sokaklar 
için üretilen projeleri tek 

tek hayata geçiren ve vatandaş-
lara konforlu bir yaşam sunmayı 
hedefleyen belediye bu doğrultu-
da çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Kumyalı 
Hatun Camii yanından Fatih 
Caddesi’ne bağlanan sokak-
ta parke söküm işlemlerinin 
ardından küp taş kullanılarak 

üstyapı çalışmalarına başlandı.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 

tarafından sürdürülen çalışma-
ların tüm hızıyla devam ettiğini 
belirten Giresun Belediye Baş-
kanı Aytekin Şenlikoğlu: “Gire-
sun Belediyesi olarak gerek alt-
yapı çalışmaları tamamlanmış, 
gerekse kullanıma elverişsiz 
olan cadde ve sokakları yenile-
me çalışmalarımız tüm hızıyla 

sürüyor. Amacımız Giresun’u-
muz da kullanıma elverişsiz 
cadde ve sokak kalmamasıdır. 
Bunun için de çalışmalarımız 
devam ediyor. Vatandaşları-
mızın mağduriyetini en aza 
indirmek için bu çalışmalarımız 
devam edecektir. Sil baştan 
yenileyip kullanıma açtığımız 
sokaklarımız şehrimize hayırlı 
olsun” dedi.

YALI SOKAK KOMPLE YENiLENiYOR
Altyapısı tamamlanan kullanıma elverişsiz cadde ve sokaklarda başlattığı yenileme çalışmalarına 

devam eden Giresun Belediyesi, Hacısiyam Mahallesi Yalı Sokak’ı da baştan aşağı yeniliyor.



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

518 Şubat 
2022 Cuma www.giresungundem.com
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Mame Thiam: ‘Önemli 
bir maça çıkacağız’

Midillioğlu kardeşler 
Baybut’ta mindere çıkıyor
2021-2022 yılı Okul 

Sporları faaliyet prog-
ramında yer alan Judo da Yıl-
dızlar (Bay-bayan) kategorisi 
grup maçları için ilimizde ikiz 
kardeş olan MİDİLLİOĞLU 
kardeşler göreve çağrıldı.

Bayburt ilinde 19-20 Şubat 
2022 tarihleri arasında yapı-
lacak olan ve aynı zamanda 
Türkiye genelinde 6 bölgede 
gerçekleşecek olan grup ya-
rışmalarına ilimizin iki değeri 
olan ikiz kardeş Giresun Üni-
versitesi Beden Eğitim Bölü-
mü mezunu Ulusal hakemle-
rimiz İsmet MİDİLLİOĞLU ve 
Bedirhan MİDİLLİOĞLU grup 

maçlarında mindere çıkıyor.
Uzun yıllar ilimizde aktif 

spor yapan bir çok başarılara 
imza atan ve aktif sporu bırak-
tıktan sonra spordan kop-
mayarak babaları gibi Judo 
hakemi olan İsmet ve Bedir-
han MİDİLLİOĞLU kardeşler 
başarılar diliyoruz. 

Giresunspor’un transfer 
listesinde olduğu 

iddia edilen ancak maliyeti 
yüzünden alınamadığı belir-
tilen Kayserispor’un yıldızı 
Mame Thiam, “Giresun kar-
şısında çok önemli bir maça 
çıkacağız. Eğer kazanırsak 
yukarıya doğru hareket 

edeceğiz. Kendi sahamızda 
maçı kazanabilirsek onlar da 
yerinde kalacaklar. Bu bizim 
için önemli. Afrika Kupası’nda 
farklı bir iklim farklı bir at-
mosfer vardı. Ondan sonra 
buraya gelmek için biraz 
adaptasyona ihtiyacım oldu. 
Şu anda geçti diyebiliriz. 
Önümüzdeki maça odaklanı-
yoruz. Önümüzde 13-14 maç 
kaldı. Hedeflerimize ulaşabil-
memiz için bu maçlardan en 
iyi skoru almamız gerekiyor. 
Taraftarımızın desteğine 
her zamankinden çok fazla 
ihtiyacımız var. Taraftarımızın 
yanımızda olmasını bekliyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

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

KARAMAN, ‘GiRESUNSPOR 
CiDDi BiR RAKiP’Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet 

Karaman da, Giresunspor maçının 
önemli olduğunu söyledi

Kayserispor Teknik Di-
rektörü Hikmet Kara-
man da, Giresunspor 

maçının önemli olduğunu dile 
getirerek, “Kayserispor Teknik 
Direktörü Hikmet Karaman, 
“Çok önemli 2 maçı atlattık. 
Giresunspor çok ciddi bir 
rakip. Deplasmanda büyüklere 
karşı oynadığı maçlar var. dişli 
bir rakip. Ligdeki konumu belli. 
İstatistiklerine baktığımızda 

çarpıcı şeyler var. dolayısıyla 
taraftarımız çok güzel organi-
zasyon yapmış. 38 plaka çok 
müthiş bir motivasyon. Bu-
nunla birlikte teknik heyet ve 
oyuncu grubu olarak inanılmaz 
derecede fiziksel anlamda, 
oyun disiplini anlamında hazır-
lanıyoruz. Önemli olan 3 puan 
almak. Rakibin bulunduğu du-
rumu da unutmadan yükselişi-
mize devam etmek istiyoruz” 

ifadelerini kullandı.

Bilal Bayazit:  “Bizim 
için önemli bir maç”

Kayserispor’un genç file 
bekçisi Bilal Bayazit de, “Gala-
tasaray maçı hepimiz için iyiy-
di. Sonuca üzüldük, 1 puanla 
döndük ama ona da çok şükür. 
Önümüzde Giresunspor maçı 
var. Bizim için önemli bir maç. 
38 puan yapmak istiyoruz. 

İyi hazırlanıyoruz, inşallah 3 
puan Kayseri’de kalır. Önüm-
de Lung gibi iyi bir kaleci var. 
Fazla şans gelmiyor. O şansı 
değerlendirmek gerekiyor. 
Allah’a şükür onu gösterdiğimi 
düşünüyorum. İnşallah böyle 
devam ederim. Bunda Hikmet 
Hoca’nın, Metin Hoca’nın ve 
Berna Başkan’ın büyük payı 
var. İnşallah böyle devam ede-
rim” diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig’de 
25. haftada oynanan 10 

karşılaşmada toplam 25 gol 
atılırken, birçok yeni trans-
ferin gole katkı yapması ise 
dikkat çekti. Trabzonspor’un 

Başakşehir’den transferi Edin 
Visca, Konyaspor maçında 
attığı 2 golle yıldızlaşırken, 
üst üste 3 lig maçında da gole 
imza attı. Başakşehir’de gali-
biyeti getiren goller yine yeni 

transferler-
den geldi. 
Pizzi ve Ser-
dar Gürler 
takımlarını 
galibiyeti ta-
şırken, Tre-
zeguet ise 
bir asistle 

katkı sağladı. Antalyaspor’un 
Karagümrük’ü 3-0 yendiği kar-
şılaşmada 3 golde yeni trans-
ferlerin imzası yer alıyor; Fer-
nando 1 gol 1 asistle 
maçı tamamlarken, 
Mehmedi ise 1 gol 
attı. Kasımpaşa’nın 
evinde 2-2 berabere 
kaldığı Alanyaspor 
maçında goller yeni 
transferler Mamadou 
Fall ve Muleka’dan 
geldi. 

Yeni Malatyaspor 

forması giyen Kenan Özer, 
Sivasspor’a 2-1 yenildikleri 
maçta takımının tek golüne 
imza atarken, Giresunspor’un 
yeni transferi Chiquinho da 
Fenerbahçe’ye gol atarak 
Süper Lig kariyerine golle 

başladı.Beşiktaş’ın 
devre arasında kira-
lıktan dönen futbol-
cusu Kenan Kalafat, 
Hatayspor’un yeni 
transferi Benzia 
ve Göztepe’nin 
Galatasaray’dan 
kiraladığı Aytaç Kara 
da haftayı 1’er asistle 
tamamladı.

Yeni transferler gollerle damga vurdu
Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta geride kalırken ara transfer döneminde 

yeni takımlarına dahil olan isimler  toplam 14 gole katkı sağladı.

Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başka-

nı Memduh Büyükkılıç, 
19 Şubat’ta Kadir Has 
Stadyumu’nda oynanacak 
Yukatel Kayserispor-Gire-
sunspor maçında taraf-
tarlar için tramvay sefer-
lerini ücretsiz yaptıklarını 
duyurdu.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı 
açıklamada, sarı kırmızılı 
taraftarları bu önemli maç 
için stada davet etti.Tram-
vay seferlerinin ücretsiz 
olacağını bildiren Büyükkı-
lıç, şunları kaydetti:”Haydi 
Kayseri, puanımızı 38’e 
çıkaracağımız bu önemli 
maçta şehrimizin markası 

olan takımımızı yalnız bı-
rakmayalım. Bu kapsamda 
19 Şubat 2022 Cumartesi 
saat 16.00’da Kadir Has 
Stadyumu’nda oynanacak 
Yukatel Kayserispor-Gire-
sunspor maçına gitmek is-

teyen taraftarlara tramvay 
seferlerimiz ücretsiz ola-
cak. Passolig kart ile raylı 
sistem araçlarına binecek 
taraftarlardan 19 Şubat’ta 
saat 14.00 ile 19.45 arası 
ücret alınmayacak.

Taraftarlara tramvay ücretsiz! 



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 618 Şubat 2022 Cuma

 

 

 

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

Giresunspor’un 
konuk olacağı 

Kayserispor’un kaptan-
larından Uğur Demirok  
“Güzel bir karşılaşma 
olacak. İçeride bugüne 
kadar taraftarımızla 
iyi bir oyun oynayıp iyi 
galibiyetler aldık. 38 
puana ulaşmak istiyoruz. 
Tüm taraftarlarımızın 
ve şehrimizin desteğini 
arkamızda hissetmek 
istiyoruz. İçerideki güzel 
oyunumuzu ve galibiyet 
serimizi devam ettirmek 
istiyoruz” dedi.

Kendisine verilen 3 
maçlık cezayı değerlen-
diren Demirok, “Şu anda 

onunla ilgili konuşmak 
istemiyorum. Çünkü iti-
raz ettik. İtirazın netice-
sinde ufak bir açıklama 
yaparım. Belki hareke-
tim sert gözüküyor ama 
öyle bir müdahalem 
olmadı. Daha öncede 
kırmızı kart geçmişim 
pek yok. Pozisyondan 
sonra hakeme de itiraz 
etmedim. O kart kupa 
maçında görüldü ama 
ben bunun cezası-
nı statü gereği ligde 
çekiyorum. Umarım iyi 
niyetimin karşılığını alıp 
cezayı 2 maça düşürür-
ler diye düşünüyorum” 
şeklinde konuştu.

Demirok: ‘38 puana 
ulaşmak istiyoruz’

Cumarte-
si dep-
lasman-

da Kayserispor ile 
karşılaşacak olan 
GZT Giresunspor 
maçtan bir  gün 
evvel Kayseri’ye 
gitti.

Ligde ateş 
hattında bulunan 
dört takımdan biri 
olan ve elde ettiği 
başarısız sonuç-
larla taraftarına 
hayal kırıklığı 
yaşatan Çotanak-
lar, Giresun’daki 
hazırlıklarına dün  
son noktayı koydu  
ve bugün havayo-
lu ile Kayseri’nin 
yolunu tuttu.

Giresunspor 
Teknik Adamı Ha-
kan Keleş, kötü 
gidişata son ver-
mnek istediklerini 
bunun yolununda 
Kayseri’den geçti-
ğini söyledi.

Zorlu 90 dkiky 
hazır olduklarını 
kaydeden Keleş 
“ Fenerbahçe 
maçında istedşklerimizi sahaya 
yansıtamadık ve yenilgi aldık. 
Kayseri’de daha farklı bir Gire-
sunspor izlettireceğiz. Rakibimiz 
kendi evinde iyi sonuçlar alıyor 
.Buna dur demek için mücadele 
vereceğiz”

ADAPTE OLDU !
Spor Toto Süper Lig ekip-

lerinden GZT Giresunspor’un 
ara transfer döneminde 
kadrosuna kattığı Francisco 
Leonel Lima Silva (Chiquinho), 
hızlı bir şekilde takıma adapte 
olduğunu söyledi.

22 yaşındaki Portekizli oyun-
cu, kulüp medyasına yaptığı 
açıklamada, çok sakin, iyi ortam 
yaratmaya ve herkesle iyi geçin-
meye çalışan, arkadaş canlısı 
bir yapısı olduğunu belirtti.

Chiquinho, transfer sürecine 
ilişkin, “Açık ve net bir teklifti 
ama Portekiz dışında oyna-
mak kolay karar verilecek bir 
şey değildi. Bazı tereddütlerim 
vardı. Fakat benim için kendime 
önemli bir meydan okumaydı ve 
profesyonelce düşünmem ge-
rekiyordu. Öyle de düşündüm. 
Geleceğim açısından iyi bir 

adım olacağına inandığım için 
Giresunspor’un teklifini kabul 
ettim.” ifadelerini kullandı.

Kısa zamanda ortama alıştı-
ğını vurgulayan oyuncu, “Daha 
ilk antrenmanda kendimi takımın 
parçası olarak hissettim. Takım-
da Serginho, Flavio ve Douglas 
gibi benimle aynı dili konuşan 
oyuncular vardı. Bu sebeple 
entegrasyonum çok daha kolay 
bir hal aldı.” diye konuştu.

Giresunspor formasıyla ilk 
maçına Fenerbahçe karşısın-
da çıktığını ve bu maçta gol 
atmanın sevincini yaşadığını 

dile getiren Porte-
kizli oyuncu, “Zaten 
golden sonraki 
sevincim duyguları-
mı yeterince açık-
lıyordur. Özellikle 
Fenerbahçe gibi 
büyük bir takıma 
karşı ilk dakikalarda 
attığım gol gerçek-
ten güzeldi. Stad-
yum doluydu ve çok 
güzel bir görüntüydü 
bu. Tabii ki beni de 
çok mutlu etti ama 
gol attığım maçta 
kazanmak daha iyi 
ve önemli olurdu.” 
değerlendirmesinde 
bulundu.

Chiquinho, 
Giresun’un sakin 
bir şehir olduğunu 
ve bunu sevdiğini 
kaydederken, taraf-
tarlardan da takımı 
desteklemelerini 
istedi.

YÖNETİM 
BAŞARISIYMIŞ!

Gresunspor’un Ge-
nel Sekreteri Ferhat 
Karademir, Sankha-
re’yi göndererek 900 

bin Euro sözleşme külfetinden 
kurtulduklarını dile getirdi.

Karademir; “Transfer sezo-
nu içerisinde 350.000 Euro’luk 
talebinden kesinlikle aşağı 
düşmemiş ve bu parayı peşin 
istemiştir. Devamında yaşanan 
olaylarla birlikte, ne kadar kabul 
etmesenizde iyi bir yönetim ba-
şarısı ile 155.000 Euro’ya söz-
leşmesi karşılıklı fesih edilmiştir. 
Bu süreç geçmiş dönemler 
gibi çözüme kavuşturulmadan 
bırakılabilirdi. Bu yapılan işlem 
ile birlikte kulüp 900.000 Euro 
sözleşme külfetinden kurtulmuş 
oldu. Bugünkü ekonomik zor-
luklara rağmen ilerde transfer 
tahtasına düşecek bu büyük be-
del,Giresunspor’un geleceği için 
büyük bir Özveri ile halledilmiş 
bulunmaktadır. İdari anlamda 
kulübün yarınlarını aydınlık 
tutmak en büyük amacımızdır. 
Bu konuların bugün bu şekilde 
çözülmesi başta başkanın ve 
yönetimin başarısıdır. Haklı ko-
nularda eleştiriye açık olmakla 
beraber,bu konu tamamen iyi 
yönetilmiştir” dedi.

SON DUDUGE KADAR...
Ligde ateş hattında bulunan dört takımdan biri olan ve elde ettiği başarısız sonuçlarla 

taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Giresunspor, yarın Kayseri deplasmanında ter akıtacak.


