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ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN
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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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- AKRİLİK       - MARİN KONTRAPLAK ÇEŞİTLERİ

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

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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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

TARİHİ 
ŞEBİNKARAHİSAR 
YOL ÖYKÜLERİYLE 

YAŞAR (3) 
(Yazısı Sayfa 4’te)

TBMM Başkanlık 
Divanı Üyesi Giresun 
Milletvekili Necati Tığ-

lı “Cumhurbaşkanımızın tak-
dirleriyle 2022 yılında 25,8 
milyar TL olarak planlanan 
tarımsal destekleme bütçe-
si 3,2 milyar TL ek bütçe 
ile 29 milyar TL’ye 
çıkarıldı” diyen 
Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir 
Pakdemirli’ye 
seslendi:

Sizlerin katkısı 
olmayacak 

belli ki!
Fındık üreticisine 

2009’dan bu yana 
artırılmayan destek 
ödemeleri için de aynı 

şekilde Sayın 
Cumhurbaşka-
nı’nın takdir-
lerine ihtiyaç 
var. 

Giresun 

Milletvekili Necati Tığlı “2009 yı-
lında Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 
(TMO) fındık alım görevi sona 
erdi, yeni fındık stratejisi kapsa-
mında alan bazlı gelir desteği 
verilmeye başlandı. Şimdi TMO 
üzerinden destekleme alımı 
yapıyorum, alan bazlı desteği, 
gübre desteğini artırmaya gerek 
yok mu diye düşünüyorsunuz 
bilmiyorum, 2009’dan 2014’e 
yirmi lira, 2014’den bugüne ise 
bir kuruş dahi artış yapılmadı” 
dedi. n SAYFA 2’DE

CHP Milletvekili Tığlı, destekleme ödemeleri için hükümeti göreve çağırdı

TIGLI: DESTEKLEME
PROJESi NE OLACAK?

BULANCAK’A MUSTAFA
KARAKAYA ATANDI
Gelecek Partisi 

Bulancak İlçe 
Başkanlığı’na 

Mustafa KARAKAYA atandı. 
İl Başkanı Murat Kılıçaslan,-
Karakaya’yı önce partililere 
tanıttı ve sonra rozetini taktı.
Kılıçaslan”Partimiz ittifak 
yoluyla ilk seçimde iktidar 
olacak.Giresun ve ülkeyi 
kısmet olursa,1,1.5 yıl içinde 
bizler ittifak ortağı partilerle 
yöneteceğiz.İktidara güçlü 
kadrolarla girmek istiyoruz.O 
yüzden Bulancak bizim için 
önemli.Çok seçici davranma-
mızın sebebi bu.Dernekçi-
likte çok başarılı olmuş ,hızı 
ve enerjisi ile BULANCAK’ta 
fark yaratacak bir ekiple 
yola çıkmak bizlere heyecan 
veriyor.Hayırlı olsun”dedi.
Bulancak İlçe Başkanlığı-

na atanan Karakaya ise ilk 
seçimde iktidar olacaklarını 
ifade ederek, “Bulancak için 
hayallerimiz var. Güçlü bir 

ekiple geliyoruz.Bana güve-
nenleri mahcup etmeyece-
ğim” dedi.

Haber: Osman Yılmaz

Giresun’da resmi ilan 
yayınlama hakkına sahip 

günlük gazetelerin sahipleri ve 
yetkilileri, AK Parti İl Başkanı Ke-
nan Tatlı’yı ziyaret etti. Gündem-
deki konular hakkında karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunulan 
ziyarette Tatlı, gazete yetkilileri-
ne çalışmaları hakkında bilgiler 

verdi. Yerel basının önemine 
değinen Tatlı, gerçekleştirilen 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek, gazete yetkililerine 
çalışmalarında başarılar diledi. 
Gazete yetkilileri de Tatlı’ya yerel 
basına verdiği destekler nedeniy-
le teşekkür etti. 

Ziyarete; Öncü ve Ekspres 

Gazetesi İmtiyaz Sahibi Murat 
Yakarışık, Yeni Giresun Gaze-
tesi İmtiyaz Sahibi Fatih Öztürk, 
İleri Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü Mesut Erdoğan, Yeşil-
giresun Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Egemen Öğütçü ve 
Gündem Gazetesi Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Mustafa Cici katıldı.

KENAN TATLI’YA ZiYARET

TURKOVAC aşısı Giresun’da 
uygulanmaya başlandı

Giresun Üniver-
sitesi Eğitim ve 

Araştırma Hastane-
si’nden yapılan yazılı 
açıklamada, Kovid-19 
salgınıyla en önemli 
mücadele yöntemle-
rinden birinin aşılama 
olduğuna işaret edildi.

n SAYFA 3’TE

 

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te) (Yazısı Sayfa 3'te

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 4'de) (Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ahmed 
ÇITLAKOĞLU

HİZMET 
İTTİFAKI!..

5 parti, Giresun’da yapılmayan, 
eksik yapılan ve yapılması elzem 
olan hizmetleri müşterek değerlen-
dirmek üzere el ve güç 
birliği yaparak HİZMET 
İTTİFAKI oluşturmuşlar…

***
Nice Giresunluların 

hissiyatına tercüman 
olduklarına/olacaklarına 
ve etkili ses getirecekleri-

ne inandığımız 5 İl Başkanına takdire 
şayan bu güzel çalışmalarından 
dolayı tebrikler ve teşekkürler…

Tuncer’in 
Ölümü 
Büyük 
Üzüntü 
Yarattı

n 2’DE

Giresun Ziraat 
Odası’ndan 

çiftçilere 
zirai 

mücadele 
uyarısı

n 2’DE

Keşap’taki yangın yürekleri ağızlara getirdi
Keşap’ta çıkan yan-

gın yürekleri adeta 
ağıza getirdi.Yangın büyük 
çabalarla dün zor söndü-
rüldü.Ciddi şekilde hasar 
meydana geldiği 
öğrenildi.Giresun 
Valisi Enver Ünlü”-
GÜ Turizm Fakül-
tesinde başlayan 
yangın tamamen 
kontrol altına 
alındı, ekiplerimiz 
tarafından soğutma 
çalışmaları devam 
ediyor. Yangın 
ihbarını alınca 

ivedilikle İtfaiye, Sağlık, 
Emniyet, Jandarma, AFAD 
ve diğer birimlerimizi olay 
yerine sevk ettik, gerekli 
koordinasyonu sağladık.

Çok şükür ki herhangi 
bir can kaybımız ve hayati 
tehlikesi bulunan vatanda-
şımız yok.

Ordu, Trabzon ve ilçele-
rimizden 
gelen itfaiye 
ekiplerine ve 
görev alan 
tüm perso-
nellerimize 
teşekkür edi-
yoruz. Rab-
bim tekrarını 
yaşatmasın 
inşallah” 
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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Giresun’da, yerli 
aşı TURKO-
VAC’ın uygulan-

masına başlandı. Yerli ve 
milli aşı TURKOVAC’ın, bu-
gün itibarıyla hastanelerinde 
uygulanmaya başlandığı 
belirtilen açıklamada, inaktif 
aşının, en iyi bilinen ve 
yaygın kullanılan geleneksel 
aşı türlerinden biri olduğu 
aktarıldı.

Açıklamada, TURKOVAC 
aşısı için MHRS üzerinden 
randevu alınması gerek-
tiği belirtilerek, “18 yaş ve 
üzerindeki kişilere dört hafta 
ara ile birer doz olmak üzere 
toplam iki doz uygulanmak-
tadır. Hatırlatma dozu olarak 
uygulanması halinde tek 
doz uygulanması yeterlidir.” 
ifadesine yer verildi.

GİRESUN (AA)

TURKOVAC aşısı Giresun’da 
uygulanmaya başlandı

İstanbul’da 35 yıl deri sek-
töründe çalıştıktan sonra 
memleketine dönen 54 

yaşındaki Sönmez, Giresun’un 
iç bölgelerdeki ilçeleri ve Sivas 
ile ulaşımı sağlayan Dereli-Şe-
binkarahisar kara yolu üzerine 
ahşap kulübe inşa etti.

Sönmez, dönemin Sivas 
Valisi Halil Rıfat Paşa tarafın-
dan yaptırılan 300 yıllık tünelin 
yanında bulunan kulübesine 
de “Halil Rıfat Paşa Kervansa-
rayı” adını verdi.

Güzergahı kullanan sürücü 
ve yolculara demlediği çayı 
satarak geçimini sağlayan 
Sönmez, akşamları 8 kilo-
metre uzaklıktaki Sarıyakup 
köyündeki evine dönüyor.

Sönmez, ayrılırken kapısını 
kilitlemediği kulübesine ihtiyacı 
olanların tüketmesi için çay ve 
yiyecek bırakıyor.

Kulübenin çeşitli yerleri-
ne asılı “Bak sakın kendini 
müşteri olarak görme, burası 
senin mekanın, bunu unutma. 
Bana sorma, çayın demlikte, 
ekmek dolapta, zevkine 
bak”, “Güzel kardeşim, 
saat 24.00’e kadar soba-
nın üzerinde çay hazır, 
o saatten sonra da tüpte 
çay yapabilirsin, dolapta 
yemek için ekmek, zeytin 
bulunur, şunu unutma, burası 
senin yerin” yazılı notlar dikkati 
çekiyor.

Adil Sönmez, AA muhabiri-

ne, kara yolunu kullananların 
sığınacak bir yeri olması için 
kulübeyi yaptığını söyledi.

Yaptığı işten maddi beklenti-
si olmadığını belirten Sönmez, 
gelen insan- larla 
soh-

bet edip zamanını geçirdiğini 
anlattı.

Sönmez, akşam kulübeden 
gitmeden önce gelebilecek 
insanlar için bazı hazırlıklar 
yaptığını ifade ederek, “Eve 
giderken sobanın üzerine üç 

demlik çay demlerim, saat 
24.00’e kadar çay hazır. 

Kapım 24 saat açık, 
sobayı odunla dol-
dururum, gelen ar-
kadaşlar, namazı-
nı kılar, çaylarını 
içer, yorgunsa 
dinlenir.” dedi.

Aç olanların da 
kulübede hiçbir 

maddi karşılığı 
olmadan karnını do-

yurabileceğine işaret 
eden Sönmez, “Dolabım-

da peynir, zeytin yumurta 

mevcut. Yemeğimi fazla yapa-
rım ki benden sonra gelenler 
de yiyebilsin. Gönül güzelliğiy-
le hizmet ediyorum, bir beklen-
tim yok.” diye konuştu.

Sönmez, yol güzergahında 
kar yağışının bazen sıkıntılar 
yarattığını anlatarak, şöyle 
devam etti:

“Geçen yıl Eğribel Tüneli 
açılmamıştı, yolda kalanlar 
gelip bu kulübeye sığındı. Bu 
yıl tünel açıldı, yapanlardan 
Allah razı olsun. Bu kış geçen 
yıla göre çetin geçiyor, tünel 
açık olsa da tipi ve fırtınadan 
yolda ilerleyemeyenler geldi, 
uzun saatler burada bekledi. 
Böyle yerler çok gerekli. Bura-
ya 81 ilden insan geliyor. Beni 
tanıyanlar beni sever, çaylarını 
bazılarının ben vermem, ken-
dileri doldurup içerler. Buraya 

gelen ağabeyimiz, kardeşimiz 
olacak, çayını içecek gidecek. 
Dolabımız da orada, ne varsa 
yiyip gidebilir. Gelenlere çay 
için bir fiyat belirttiğim de yok, 
insanlar gönlünden ne kopu-
yorsa veriyor.”

Yardımlaşma kültürü 
oluşturduğunu dile getiren 
Sönmez, “Köylü patates verir 
ki burada gelenler yesin, biri 
ekmek bırakır, diğer gelen 
o ekmekten yer.” ifadesini 
kullandı.

“Benim burada 
çalınacak hiçbir 
malım yok”

Sönmez, insanların kendi-
sine “Burada kapını nasıl açık 
bırakıyorsun?” diye tepki ver-
diğini aktararak, “Hırsızlardan 
korkmuyorum, benim burada 

çalınacak hiçbir malım yok. 
Burada olan her şey, herkesin. 
Çalmış olan kendi malını çal-
mış olur. Geçen sabah geldim, 
tüpü biri almış gitmiş, demek 
ki ihtiyacı var, almış. Bir tüp 
nedir? Hiçbir şey.” dedi.

Adil Sönmez, mola verip 
çay içenlerin kulübenin pence-
relerine çeşitli notlar yazdığını 
da sözlerine ekledi.

Giresun ile Alucra ilçesi 
arasında dolmuş şoförlüğü 
yapan Fikret Büyüktaş ise Adil 
Sönmez’in kapısının sürekli 
açık olduğunu belirterek, “İs-
teyen istediği zaman gelir, çay 
burada hazır. Adil abi kendisi 
olmasa bile kapısı açık, her 
zaman burada hizmet oluyor.” 
diye konuştu.

GİRESUN (AA) 
GÜLTEKİN YETGİN

‘Kervansaray’ dediği kulübesinin kapısını
yolcular için 24 saat açık bırakıyor
Giresun’da yol kenarındaki kulübesinde çay demleyip satan Adil Sönmez, ihtiyacı 

olanların yararlanması için işletmesinin kapısını akşamları da açık bırakıyor.

Espiye’de marangoz 
atölyesinde yangın
Giresun’un Espiye 

ilçesinde marangoz 
atölyesinde çıkan yangında 
maddi hasar oluştu.

İlçeye bağlı Merkez Ma-
hallesinde Ahmet Gözen’e 
ait marangoz atölyesinde 
henüz belirlenemeyen ne-
denle yangın çıktı.

Maddi hasarın oluştuğu 
yangın, Espiye Belediyesi 
itfaiye ekiplerince söndürül-
dü. GİRESUN (AA)

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Tuncer’in ölümü 
büyük üzüntü yarattı
Önceki hafta trafik 

kazası geçiren 
Giresun Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürü Hacı Bekir TUN-
CER, dün hayatını kaybetti. 
Giresun Devlet Hastanesi’n-
de yaşam mücadelesi veren 
Tuncer’in ölümü şehirde 
büyük üzüntüye neden oldu. 
Meslek yaşamı ve özel 
hayatında örnek bir yaşam 
süren Tuncer için Valilik’te 
dün tören düzenlendi. 
Gündem Gazetesi olarak 
merhuma Allah’tan rahmet 
ve tüm yakınlarına başsağlı-
ğı diliyoruz.

Giresun Ziraat 
Odası’ndan çiftçilere 

zirai mücadele uyarısı

Giresun Ziraat Odası 
Başkanı Nurittin 

Karan, fındık üreticilerine 
şubat ayı içerisinde bahçe-
lerinde gerekli zirai müca-
dele yapmaları uyarısında 
bulundu.

Karan, yaptığı yazılı 
açıklamada, şubat ayının 
gübreleme ve fındık zarar-
larına karşı ilaçlama ayı 
olduğunu belirtti.

Çiftlik gübresi, fosforlu 
ve potasyumlu gübrelerin 
de bu ay bahçelere uygula-
nabileceğine dikkati çeken 
Karan, şunları kaydetti:

“Fındık zararlılarına karşı 

mekanik mücadele de ya-
pılmalı. Kozalak akarlarının 
oluşturduğu kozalaklar top-
lanıp bahçe içinde yığınlar 
halinde bırakılabilir. Diğer 
zararlılarla bulaşık dallar 
kesilip yakılabilir. Virgül 
kabuklu bitine karşı ilaçlı 
mücadele yapılmalı. Tomur-
cuklar patlamaya başlarken 
bakteriyel yanıklık hastalı-
ğına da karşı ilaçlı mücade-
le gerçekleştirilmeli.”

Karan, zirai mücadelenin 
toprak ve yaprak analiz 
sonucuna göre bahçelerde 
uygulanmasını önerisinde 
bulundu. GİRESUN (AA)

Fındık Üreticisine 
Destek Verilmekten 
Vaz mı Geçildi?

Sayın Cumhurbaşkanı açık-
lanan fındık taban fiyatından 
her kesim memnun demişti. 
Üreticinin de memnun olduğu-
na inanmış olmalı ki geçtiğimiz 
hafta tarımsal desteklemelerde 
artış yapılan ürünler arasını 
fındığı koymaya lüzum gör-
memiş, ayrıca küçük bir artışa 
yönelik taktirde bulunmamış 
diyen CHP Giresun Milletvekili 
Necati Tığlı “geçtiğimiz yıl ve 
bu yıl en fazla zam gören güb-
re için yine destek artırılmadı, 
Bakanlık fındık üreticisine 
destekleri kümülatif rakamlarla 
anlatmaya çalışıyor; faka-
tenflasyon artan maliyetler 
karşısında desteklerin 8 yıldır 

bir kuruş artırılmaması fındık 
üretiminin devlet tarafından 
desteklenmekten vazgeçildiği-
nin bir göstergesi değil midir? 
Akaryakıt, zirai ilaçlar ve gübre 
zamlarına hiç mi bakmıyorsu-
nuz? Vurgusunu yaptı.

 “İtalyan, Alman 
Kazanırken Tek 
Kazanamayan 
Bizim Üreticimiz” 

Tığlı, “gübre sekiz yıl 
içinde sekiz kat, mazot 
beş kat artmış. Ülkemiz-
deki toplam fındığın üçte 
birini üreten 
Giresun 
ve Ordu 
üreticisinin 
üretime 
devam 
etmesi 

için neden daha verimli bir 
destekleme modeline geç-
miyorsunuz. Girdi maliyetleri 
açıklanırken hep döviz kuru 
hatırlatılıyor. 2009’da 1,5 TL 
olan Dolar 2022’de 10 kat art-
mış 2009 yılından 2014 yılına 
kadar dönüm başına 150 lira, 
2014 yılından 2021 yılına ka-
dar ise 170 lira olarak ödenen 

fındıkta alan bazlı gelir 
desteği miktarının 
artırılmaması bu 
destekten vazgeçtim 
demek değil mi? 
Yerine ne koyuyor-
sun? Fındık üreticisi-

ne yönelik şu 
destekleri 
açıklıyo-
rum, yeni 
strateji bu 
demeniz 
gerek-

mez mi? 2009 yılındaki Türk 
Lirası üzerinden destek nedir? 
Girdi maliyetlerindeki ve döviz 
kurundaki artışa bakınca 
dönüm başı 1500 TL olmalı, 
demek ki fındık üretimine des-
tek yok. Karadeniz Fındık ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği, 
2021 yılında tüm zamanların 
miktar bazında en yüksek 
ihracatının gerçekleştirildiği 
söylüyor, patronlar kazanmış, 
İtalyan’ı, Alman’ı kazanmış, 
herkes kazanmış bir tek kaza-
namayan üretici olmuş. Rekor 
kırdım deyip daha az döviz 
geliri elde etmişsen, üretici, 
devlet mi kazanmış oluyor yok-
sa diğer aktörler mi? Üreticinin 
alın terini ucuza peşkeş çekip 
ülke kazandı demek utanç 
verici bir durum, bu utancın 
mimarı da AKP iktidarıdır” 
açıklamasını yaptı.

CHP Milletvekili Tığlı, destekleme ödemeleri için hükümeti göreve çağırdı

TIGLI: DESTEKLEME
PROJESi NE OLACAK?

iCME SUYU ATAGI SURUYOR
Hem suyun halka ulaşması hem de kaliteli su anlamında büyük çaba sarf 

eden Giresun Belediyesi yeni projelerle yaşanan sorunları gideriyor.
Bu kapsamda; Su ve Kanalizasyon 

İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen 
çalışmayla birlikte Seldeğirmeni Mahallesi 
Hasan Tepesi Sokak’ta uzun zamandır 
devam eden su sıkıntısı son buluyor. 
Bölgede projelendirilen 500 metre uzun-
luğunda yeni içme suyu şebeke çalışma-
sının kısa zamanda tamamlanmasının 
hedeflendiği bildirildi.

Su sorununu tarihe gömmek için yoğun 
bir program uyguladıklarını vurgulayan 
Belediye yetkilileri; “Yaşamın vazgeçile-
mez kaynağı olan içme suyunu her bireye 
düzenli ve sürekli bir biçimde ulaştırmak 
için çalışmalarımızı özveriyle sürdürece-
ğiz” dedi.

Yıllardır yaşadıkları içme suyu soru-
nunun çözüme kavuşmasından dolayı 
büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren 
yöre sakinleri ise Belediye Başkanı Ayte-
kin Şenlikoğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

‘Çözüm üretiyoruz’
Giresun Belediyesi Fen İşleri 

Müdürlüğü’ne bağlı çözüm birimi 
şehir genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan saha incelemeleri sırasında 
eksiklikleri belirleyen ekipler ardından 
çalışmalara başlayarak sorunları gi-
deriyor. Bu kapsamda Hacıhüseyin 
Mahallesi General Nuri Erkan Caddesi, 
Çıtlakkale Mahallesi Çizmeci Sokak, Ge-
dikkaya Mahallesi Büyük Sanayi Sitesi 
ve Osmaniye Mahallesi Orhan Yılmaz 
Caddesi’nde parke ve kaldırım tamiratı, 
Teyyaredüzü Mahallesi Şehit Yılmaz 
Mındız Sokak’ta ise soğuk asfalt çalış-
ması yürütülüyor.

Çözüm Birimi yetkilileri, aciliyet sırası-
na göre programlandırılan çalışmaların 
kısa zamanda tamamlanmasının hedef-
lendiğini bildirdi.



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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Giresun’da, yerli 
aşı TURKO-
VAC’ın uygulan-

masına başlandı. Yerli ve 
milli aşı TURKOVAC’ın, bu-
gün itibarıyla hastanelerinde 
uygulanmaya başlandığı 
belirtilen açıklamada, inaktif 
aşının, en iyi bilinen ve 
yaygın kullanılan geleneksel 
aşı türlerinden biri olduğu 
aktarıldı.

Açıklamada, TURKOVAC 
aşısı için MHRS üzerinden 
randevu alınması gerek-
tiği belirtilerek, “18 yaş ve 
üzerindeki kişilere dört hafta 
ara ile birer doz olmak üzere 
toplam iki doz uygulanmak-
tadır. Hatırlatma dozu olarak 
uygulanması halinde tek 
doz uygulanması yeterlidir.” 
ifadesine yer verildi.

GİRESUN (AA)

TURKOVAC aşısı Giresun’da 
uygulanmaya başlandı

İstanbul’da 35 yıl deri sek-
töründe çalıştıktan sonra 
memleketine dönen 54 

yaşındaki Sönmez, Giresun’un 
iç bölgelerdeki ilçeleri ve Sivas 
ile ulaşımı sağlayan Dereli-Şe-
binkarahisar kara yolu üzerine 
ahşap kulübe inşa etti.

Sönmez, dönemin Sivas 
Valisi Halil Rıfat Paşa tarafın-
dan yaptırılan 300 yıllık tünelin 
yanında bulunan kulübesine 
de “Halil Rıfat Paşa Kervansa-
rayı” adını verdi.

Güzergahı kullanan sürücü 
ve yolculara demlediği çayı 
satarak geçimini sağlayan 
Sönmez, akşamları 8 kilo-
metre uzaklıktaki Sarıyakup 
köyündeki evine dönüyor.

Sönmez, ayrılırken kapısını 
kilitlemediği kulübesine ihtiyacı 
olanların tüketmesi için çay ve 
yiyecek bırakıyor.

Kulübenin çeşitli yerleri-
ne asılı “Bak sakın kendini 
müşteri olarak görme, burası 
senin mekanın, bunu unutma. 
Bana sorma, çayın demlikte, 
ekmek dolapta, zevkine 
bak”, “Güzel kardeşim, 
saat 24.00’e kadar soba-
nın üzerinde çay hazır, 
o saatten sonra da tüpte 
çay yapabilirsin, dolapta 
yemek için ekmek, zeytin 
bulunur, şunu unutma, burası 
senin yerin” yazılı notlar dikkati 
çekiyor.

Adil Sönmez, AA muhabiri-

ne, kara yolunu kullananların 
sığınacak bir yeri olması için 
kulübeyi yaptığını söyledi.

Yaptığı işten maddi beklenti-
si olmadığını belirten Sönmez, 
gelen insan- larla 
soh-

bet edip zamanını geçirdiğini 
anlattı.

Sönmez, akşam kulübeden 
gitmeden önce gelebilecek 
insanlar için bazı hazırlıklar 
yaptığını ifade ederek, “Eve 
giderken sobanın üzerine üç 

demlik çay demlerim, saat 
24.00’e kadar çay hazır. 

Kapım 24 saat açık, 
sobayı odunla dol-
dururum, gelen ar-
kadaşlar, namazı-
nı kılar, çaylarını 
içer, yorgunsa 
dinlenir.” dedi.

Aç olanların da 
kulübede hiçbir 

maddi karşılığı 
olmadan karnını do-

yurabileceğine işaret 
eden Sönmez, “Dolabım-

da peynir, zeytin yumurta 

mevcut. Yemeğimi fazla yapa-
rım ki benden sonra gelenler 
de yiyebilsin. Gönül güzelliğiy-
le hizmet ediyorum, bir beklen-
tim yok.” diye konuştu.

Sönmez, yol güzergahında 
kar yağışının bazen sıkıntılar 
yarattığını anlatarak, şöyle 
devam etti:

“Geçen yıl Eğribel Tüneli 
açılmamıştı, yolda kalanlar 
gelip bu kulübeye sığındı. Bu 
yıl tünel açıldı, yapanlardan 
Allah razı olsun. Bu kış geçen 
yıla göre çetin geçiyor, tünel 
açık olsa da tipi ve fırtınadan 
yolda ilerleyemeyenler geldi, 
uzun saatler burada bekledi. 
Böyle yerler çok gerekli. Bura-
ya 81 ilden insan geliyor. Beni 
tanıyanlar beni sever, çaylarını 
bazılarının ben vermem, ken-
dileri doldurup içerler. Buraya 

gelen ağabeyimiz, kardeşimiz 
olacak, çayını içecek gidecek. 
Dolabımız da orada, ne varsa 
yiyip gidebilir. Gelenlere çay 
için bir fiyat belirttiğim de yok, 
insanlar gönlünden ne kopu-
yorsa veriyor.”

Yardımlaşma kültürü 
oluşturduğunu dile getiren 
Sönmez, “Köylü patates verir 
ki burada gelenler yesin, biri 
ekmek bırakır, diğer gelen 
o ekmekten yer.” ifadesini 
kullandı.

“Benim burada 
çalınacak hiçbir 
malım yok”

Sönmez, insanların kendi-
sine “Burada kapını nasıl açık 
bırakıyorsun?” diye tepki ver-
diğini aktararak, “Hırsızlardan 
korkmuyorum, benim burada 

çalınacak hiçbir malım yok. 
Burada olan her şey, herkesin. 
Çalmış olan kendi malını çal-
mış olur. Geçen sabah geldim, 
tüpü biri almış gitmiş, demek 
ki ihtiyacı var, almış. Bir tüp 
nedir? Hiçbir şey.” dedi.

Adil Sönmez, mola verip 
çay içenlerin kulübenin pence-
relerine çeşitli notlar yazdığını 
da sözlerine ekledi.

Giresun ile Alucra ilçesi 
arasında dolmuş şoförlüğü 
yapan Fikret Büyüktaş ise Adil 
Sönmez’in kapısının sürekli 
açık olduğunu belirterek, “İs-
teyen istediği zaman gelir, çay 
burada hazır. Adil abi kendisi 
olmasa bile kapısı açık, her 
zaman burada hizmet oluyor.” 
diye konuştu.

GİRESUN (AA) 
GÜLTEKİN YETGİN

‘Kervansaray’ dediği kulübesinin kapısını
yolcular için 24 saat açık bırakıyor
Giresun’da yol kenarındaki kulübesinde çay demleyip satan Adil Sönmez, ihtiyacı 

olanların yararlanması için işletmesinin kapısını akşamları da açık bırakıyor.

Espiye’de marangoz 
atölyesinde yangın
Giresun’un Espiye 

ilçesinde marangoz 
atölyesinde çıkan yangında 
maddi hasar oluştu.

İlçeye bağlı Merkez Ma-
hallesinde Ahmet Gözen’e 
ait marangoz atölyesinde 
henüz belirlenemeyen ne-
denle yangın çıktı.

Maddi hasarın oluştuğu 
yangın, Espiye Belediyesi 
itfaiye ekiplerince söndürül-
dü. GİRESUN (AA)

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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2022 Çarşamba www.giresungundem.com

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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Tuncer’in ölümü 
büyük üzüntü yarattı
Önceki hafta trafik 

kazası geçiren 
Giresun Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürü Hacı Bekir TUN-
CER, dün hayatını kaybetti. 
Giresun Devlet Hastanesi’n-
de yaşam mücadelesi veren 
Tuncer’in ölümü şehirde 
büyük üzüntüye neden oldu. 
Meslek yaşamı ve özel 
hayatında örnek bir yaşam 
süren Tuncer için Valilik’te 
dün tören düzenlendi. 
Gündem Gazetesi olarak 
merhuma Allah’tan rahmet 
ve tüm yakınlarına başsağlı-
ğı diliyoruz.

Giresun Ziraat 
Odası’ndan çiftçilere 

zirai mücadele uyarısı

Giresun Ziraat Odası 
Başkanı Nurittin 

Karan, fındık üreticilerine 
şubat ayı içerisinde bahçe-
lerinde gerekli zirai müca-
dele yapmaları uyarısında 
bulundu.

Karan, yaptığı yazılı 
açıklamada, şubat ayının 
gübreleme ve fındık zarar-
larına karşı ilaçlama ayı 
olduğunu belirtti.

Çiftlik gübresi, fosforlu 
ve potasyumlu gübrelerin 
de bu ay bahçelere uygula-
nabileceğine dikkati çeken 
Karan, şunları kaydetti:

“Fındık zararlılarına karşı 

mekanik mücadele de ya-
pılmalı. Kozalak akarlarının 
oluşturduğu kozalaklar top-
lanıp bahçe içinde yığınlar 
halinde bırakılabilir. Diğer 
zararlılarla bulaşık dallar 
kesilip yakılabilir. Virgül 
kabuklu bitine karşı ilaçlı 
mücadele yapılmalı. Tomur-
cuklar patlamaya başlarken 
bakteriyel yanıklık hastalı-
ğına da karşı ilaçlı mücade-
le gerçekleştirilmeli.”

Karan, zirai mücadelenin 
toprak ve yaprak analiz 
sonucuna göre bahçelerde 
uygulanmasını önerisinde 
bulundu. GİRESUN (AA)

Fındık Üreticisine 
Destek Verilmekten 
Vaz mı Geçildi?

Sayın Cumhurbaşkanı açık-
lanan fındık taban fiyatından 
her kesim memnun demişti. 
Üreticinin de memnun olduğu-
na inanmış olmalı ki geçtiğimiz 
hafta tarımsal desteklemelerde 
artış yapılan ürünler arasını 
fındığı koymaya lüzum gör-
memiş, ayrıca küçük bir artışa 
yönelik taktirde bulunmamış 
diyen CHP Giresun Milletvekili 
Necati Tığlı “geçtiğimiz yıl ve 
bu yıl en fazla zam gören güb-
re için yine destek artırılmadı, 
Bakanlık fındık üreticisine 
destekleri kümülatif rakamlarla 
anlatmaya çalışıyor; faka-
tenflasyon artan maliyetler 
karşısında desteklerin 8 yıldır 

bir kuruş artırılmaması fındık 
üretiminin devlet tarafından 
desteklenmekten vazgeçildiği-
nin bir göstergesi değil midir? 
Akaryakıt, zirai ilaçlar ve gübre 
zamlarına hiç mi bakmıyorsu-
nuz? Vurgusunu yaptı.

 “İtalyan, Alman 
Kazanırken Tek 
Kazanamayan 
Bizim Üreticimiz” 

Tığlı, “gübre sekiz yıl 
içinde sekiz kat, mazot 
beş kat artmış. Ülkemiz-
deki toplam fındığın üçte 
birini üreten 
Giresun 
ve Ordu 
üreticisinin 
üretime 
devam 
etmesi 

için neden daha verimli bir 
destekleme modeline geç-
miyorsunuz. Girdi maliyetleri 
açıklanırken hep döviz kuru 
hatırlatılıyor. 2009’da 1,5 TL 
olan Dolar 2022’de 10 kat art-
mış 2009 yılından 2014 yılına 
kadar dönüm başına 150 lira, 
2014 yılından 2021 yılına ka-
dar ise 170 lira olarak ödenen 

fındıkta alan bazlı gelir 
desteği miktarının 
artırılmaması bu 
destekten vazgeçtim 
demek değil mi? 
Yerine ne koyuyor-
sun? Fındık üreticisi-

ne yönelik şu 
destekleri 
açıklıyo-
rum, yeni 
strateji bu 
demeniz 
gerek-

mez mi? 2009 yılındaki Türk 
Lirası üzerinden destek nedir? 
Girdi maliyetlerindeki ve döviz 
kurundaki artışa bakınca 
dönüm başı 1500 TL olmalı, 
demek ki fındık üretimine des-
tek yok. Karadeniz Fındık ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği, 
2021 yılında tüm zamanların 
miktar bazında en yüksek 
ihracatının gerçekleştirildiği 
söylüyor, patronlar kazanmış, 
İtalyan’ı, Alman’ı kazanmış, 
herkes kazanmış bir tek kaza-
namayan üretici olmuş. Rekor 
kırdım deyip daha az döviz 
geliri elde etmişsen, üretici, 
devlet mi kazanmış oluyor yok-
sa diğer aktörler mi? Üreticinin 
alın terini ucuza peşkeş çekip 
ülke kazandı demek utanç 
verici bir durum, bu utancın 
mimarı da AKP iktidarıdır” 
açıklamasını yaptı.

CHP Milletvekili Tığlı, destekleme ödemeleri için hükümeti göreve çağırdı

TIGLI: DESTEKLEME
PROJESi NE OLACAK?

iCME SUYU ATAGI SURUYOR
Hem suyun halka ulaşması hem de kaliteli su anlamında büyük çaba sarf 

eden Giresun Belediyesi yeni projelerle yaşanan sorunları gideriyor.
Bu kapsamda; Su ve Kanalizasyon 

İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen 
çalışmayla birlikte Seldeğirmeni Mahallesi 
Hasan Tepesi Sokak’ta uzun zamandır 
devam eden su sıkıntısı son buluyor. 
Bölgede projelendirilen 500 metre uzun-
luğunda yeni içme suyu şebeke çalışma-
sının kısa zamanda tamamlanmasının 
hedeflendiği bildirildi.

Su sorununu tarihe gömmek için yoğun 
bir program uyguladıklarını vurgulayan 
Belediye yetkilileri; “Yaşamın vazgeçile-
mez kaynağı olan içme suyunu her bireye 
düzenli ve sürekli bir biçimde ulaştırmak 
için çalışmalarımızı özveriyle sürdürece-
ğiz” dedi.

Yıllardır yaşadıkları içme suyu soru-
nunun çözüme kavuşmasından dolayı 
büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren 
yöre sakinleri ise Belediye Başkanı Ayte-
kin Şenlikoğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

‘Çözüm üretiyoruz’
Giresun Belediyesi Fen İşleri 

Müdürlüğü’ne bağlı çözüm birimi 
şehir genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan saha incelemeleri sırasında 
eksiklikleri belirleyen ekipler ardından 
çalışmalara başlayarak sorunları gi-
deriyor. Bu kapsamda Hacıhüseyin 
Mahallesi General Nuri Erkan Caddesi, 
Çıtlakkale Mahallesi Çizmeci Sokak, Ge-
dikkaya Mahallesi Büyük Sanayi Sitesi 
ve Osmaniye Mahallesi Orhan Yılmaz 
Caddesi’nde parke ve kaldırım tamiratı, 
Teyyaredüzü Mahallesi Şehit Yılmaz 
Mındız Sokak’ta ise soğuk asfalt çalış-
ması yürütülüyor.

Çözüm Birimi yetkilileri, aciliyet sırası-
na göre programlandırılan çalışmaların 
kısa zamanda tamamlanmasının hedef-
lendiğini bildirdi.



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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Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Dünden yarım kalan; 
Giresun-Şebinkarahisar 

‘yol öykülerinin’ anlatımına 
kaldığımız yerden devam 
ediyoruz... 

Dünkü sohbetimizin biti-
minde; 

1965 yılında Aksu-Vadisi 
üzerinden, Dereli, Şebinkara-
hisar, Sivas bölgesi üzerinden 
yapılması düşünülen ‘İran 
Transit Yolunun’ ani politik bir 
üstünlükle Trabzon-Zigana 
tarafına transfer edildiğinden 
söz ederek sohbetimizi nokta-
lamıştık... 

Bugünkü sohbetimize de; 
1974 yılından sonra devam 

edeceğiz... 
Ancak izniniz olursa; 
Konuya girmeden önce, bu 

araya küçük bir -ara bilgi- sı-
kıştırmak istiyorum... 

Şöyle ki; 
Dereli mülki sınırları içeri-

sinde yapılan köylere ve belli 
yerleşkelere yapılan yolların 
yüzde-85’ten fazlasını Orman 
İşletme Müdürlüğü kendi ge-
reksinimleri için yapmıştır... 

Şebinkarahisar’a bağlantı 
yolu olan; 

1933’ler sonrası yapılan, 
gerek SAYDERE yolu olsun... 

Gerek, Kotana kavşağın-
dan sapıp, PINARLAR-TAM-
DERE üzeri yolu olsun; 

Yarıdan çoğunu Orman 
İşletme Müdürlüğü kendi 
tasarruflarıyla ‘Orman Yolu’ 
olarak yaptırmıştır.. 

(Her neyse, bu kadar ara 
bilgi yeter deyip geçelim.) 

Yıl; 1974 
Bülent Ecevit’in Başbakan-

lığında CHP-MSP koalisyonu 
var.. 

Bayındırlık Bakanı; Erol 
Çevikçe öncülük eder bu kez, 
Dereli İlçesi Kotana mevkii-A-
lancık, Pınarlar köyü üzerin-
den Şebinkarahisar’a gidecek 
olan yola... 

Az öncede söylediğimiz 
gibi; 

Bu yolun zaten yarıdan ço-
ğunu Orman İşletme kurumu 
yapmıştır.. 

Uzatmayalım; 
Yarım-yamalakta olsa... 
Tehlikeli virajlara sahip 

yolların üzerinde -yağmur 
sularıyla dolmuş- binlerce 
hendek ve çukurda olsa, bu 
yolda 1987 yılında bitirilmiştir. 

Aradan geçmiştir tam yirmi 
yıl; 

Gelinmiştir 2007 yıllarına 
filan.. 

Bu kez tekrar ele alınmıştır 
Giresun merkez-Şebinkarahi-
sar ve yöre ilçelerine ‘bağlan-
tı’ yolu... 

Önce, Giresun merkez 
Dereli kavşağından Duroğlu 
Beldesine kadar 14 kilometre-
lik ‘bölünmüş’ bir yol düşünül-
müştür... 

Ve aradan çok zaman 
geçmemiş; 

Bu ‘genişletilmiş ‘yol’ proje-
si 28 kilometre olarak, Dereli 
İlçesine kadar; Viyadüklerle, 
tünellerle kısaltılacak şekle 
dönüştürülmüştür... 

Bu ‘genişletilmiş yolun’ 
tamamının Şebinkarahisar’a 

kadar uzayıp tamamlanması 
istenmiş olacak ki; 

Söz konusu yolun, Şe-
binkarahisar merkezden 
başlayıp, Asarcık’ta 5.900 
metre uzunluğunda bir tünel 
ve daha sonra ilave olarak 
PINARLAR Tüneli de proje-
lendirilerek Giresun-Şebin-
karahisar arası ulaşımın 1 ve 
1,5 saate kadar düşürülmesi 
için yola girilmiştir... 

Yani, karşılıklı olarak; 
Her iki taraftan da yol yapı-

mına başlanmıştır ki... 
Bir an önce bitirilsin... 
150 yıllık -gecikmeli düşler- 

gerçekleştirilsin.. 
Giresun-Dereli arası ya-

pılacak olan yolun yapımına 
10 küsur yıl önce başlandı ve 
hala tamamlanamadı... 

Şebinkarahisar’dan başla-
nan yol ve tünelin yapımının 
(tünelin birisi faaliyete açılsa 
da) tamamen tamamlanama-
dı... 

Biz yine de umudumuzu 
yitirmeyelim; 

İnşallah daha fazla uzama-
dan en kısa zamanda tamam-
lanır... 

Tamamlanır da; 
Başta Şebinkarahisar 

olmak üzere, aynı bölgede 
bulunan Alucra, Çamoluk ilçe-
lerimizde bir ‘nefes’ alır... 

Rahat nefes almanın öte-
sinde; 

Asarcık ve Pınarlar mev-
kiinde bulunan virajlarda 
meydana gelen trafik kazası 
korkuları savuşturulur... 

Savuşturulur da; inşallah 
zamansız ölümler bir an önce 
son bulur... 

Üç gündür sürdürdüğümüz 
bu ‘yol sohbetini’ özetleyerek 
sonlandıracak olursak, şu de-
ğerlendirmeyle sonlandırmak 
isterim... 

Kuruluşu antik-çağlardan 
başlayan Şebinkarahisar’ın, 
bugüne kadar içinde bu-
lunduğu bölgenin ‘sahiline’ 
doğru-dürüst bir bağlantı yolu 
bağlanamamışsa; 

Bu ayıp, kendi halinde akı-
şını sürdüren ‘tarihin’ değil... 

O ‘tarihi sürecin’ içerisinde 
yer alan yöneticilerindir... 

Sohbetini yaptığımız tarihi 
Şebinkarahisar ki; 

Nice medeniyetlere ve 
kavimlere ev sahipliği yap-
mıştır... 

Süre-gelen savaşların en 
acılarını yaşamıştır... 

Bir zamanlar ‘buğday am-
barı’ görevi yapmış olup; 

Ekmek bulmakta zorluk 
çekenlere kapılarını sonuna 
kadar açmıştır... 

O tarihi Şebinkarahisar ki; 
Dün olduğu gibi, bugünde 

stratejik bir konuma sahiptir... 
Yani demem o ki; 
Coğrafi eksenini Alucra, 

Çamoluk, Suşehri, Şiran ve 
Zara gibi ilçeler doldurmak-
tadır... 

Başka bir ifadeyle; 
Bu ilçelerin her konuda 

merkezi sayılacak durumda-
dır... 

O, yolu-izi olmayan Şebin-
karahisar ki; 

Bu ülkenin ‘bağımsızlığına 

kavuşması’ için Erzurum ve 
Sivas Kongrelerine Alucra 
ilçemizle birlikte ‘Delege’ 
gönderen ilçelerdir... 

Ve bütün bunlardan sonra; 
Bugüne kadar başta Şe-

binkarahisar ilçemiz olmak 
üzere, Alucra ve Çamoluk 
ilçelerimizin -bağlı oldukla-
rı- Giresun merkeze ulaşım 
sağlayacak doğru-dürüst bir 
yolu yoksa suç kimin? 

Cumhuriyet 100 yaşına 
gelmesine rağmen; 

Söz konusu bu ilçelerimizin 
doğru-dürüst bir yolu yoksa, 
suç gelmiş-geçmiş yönetsel 
erklerin mi? 

Yoksa ‘vatandaş’ yerine 
bile konulmayan halkın ve 
yörenin mi? 

Bak ‘vatandaş’ dedim de, 
yine aklıma birdenbire bir-şey 
geldi... 

Hani bilenler biliyor da... 
Bilmeyenler için anlatırsak; 
1970’li yıllarında başında 

(bildiğim kadarıyla) Asarcık 
virajlarında Alucralı bir mini-
büs kaza yapar... 

Ve birkaç kişi bu kazada 

ölür... 
Sağ kurtulan şoför hakim 

karşısına çıkarılınca, soruş-
turmayı yapan hakim, yolun 
olumsuzluğunun hesabını-ki-
tabını yapmadan sorar; 

“Yahu kardeşim, biraz 
daha dikkatli olsaydın da bu 
kadar vatandaşın ölümüne 
neden olmasaydın ya” diye 
söze girince (şoför, korkudan 
mıdır, yoksa vicdani hesap-
laşma mıdır bilinmez;) haki-
me şöyle bir yanıt verir; 

“Ölenler vatandaş değildi 
hakim bey, Alucralıydı” der... 

Son sözleri bu yaşanan 
öyküyü, Şebinkarahisar ve 
ekseninde bulunan Aluc-
ra, Çamoluk ilçelerine -çok 
görülen- yol üzerine evirerek 
söyleyecek olursak;

“Bu yörenin insanları 
‘vatandaş’ yerine koyulmadığı 
için mi, bir türlü bağlı olduğu 
ille ulaşım sağlayabileceği 
doğru-dürüst bir ‘yola’ sahip 
olamıyor?” bunun yorumunu 
da sizlere bırakıyorum...

NOKTA...

TARİHİ ŞEBİNKARAHİSAR 
YOL ÖYKÜLERİYLE YAŞAR (3) 

Açıklamada, “03 Ey-
lül 2021 tarihinde 
’’B’’ rolünde ’’200’’ 

yatak kapasitesi, Giresun 
Prof. Dr. A. İlhan Özdemir 
Devlet Hastanesi adı ile 
hizmet vermeye başlayan 
hastanemizde, 03 Eylül 
2021 tarihinden bu yana 5 
aylık süre zarfında 119.295’i 
ayaktan 1.873’ü yatarak 
olmak üzere yaklaşık 122 
bin vatandaşımıza sağlık 
hizmeti sunulmuştur. Bu 
süre zarfında hastanemizde 
1057 ağır, orta ve hafif dü-
zeyde ameliyatı da gerçek-
leştirilmiştir.”denildi ve şu 
tespitlerde bulunuldu. 

“Hastanemiz Eylül 2021 
tarihi itibariyle günlük ayak-
tan poliklinik hizmeti için 
yaklaşık 400 vatandaşımız 

tarafından tercih edilmek-
teyken, içinde bulunduğu-
muz ay itibariyle günlük 
yaklaşık 1000 vatandaşımı-
za ayaktan poliklinik hizmeti 
verilmektedir.

Kurulduğu günden bugü-
ne vatandaşlarımıza sağlık 
alanında kaliteli hizmet 
sunan ve bu hizmet kalitesi-
ni her geçen gün arttırmaya 
yönelik girişimlerde bulunan 
Giresun’ un en eski ve köklü 
hastanesi olan, Giresun 
Prof. Dr. A. İlhan Özdemir 
Devlet Hastanemiz 21. 
yüzyılın getirdiği sistem ve 
yönetim anlayışını uygula-
yan; daha kaliteli hizmet, 
daha memnun hasta, daha 
mutlu sağlık çalışanına 
ulaşma hedefiyle yeniden 
yapılanmıştır. Bu süreçte 

emeği geçen tüm çalışma 
arkadaşlarımıza ayrıca 
teşekkür ederiz.

Hastanemizde; Ge-
nel Cerrahi, Ortopedi ve 
Travmatoloji, Göz Hastalık-
ları, Üroloji (Bevliye), Kulak 
Burun Boğaz Hastalıkları, 
İç Hastalıkları, Kardiyoloji, 
Nöroloji, Cildiye, Enfeksiyon 
Hastalıkları bölümlerinde 
poliklinik hizmetleri veril-
mektedir, bunun yanında 
Acil Servis, Yoğun Bakım, 
Ameliyathane, Radyoloji 
ve Yataklı servislerimiz ile 
alanında uzman ve tec-
rübeli hekim ve deneyimli 
sağlık personelinden oluşan 
kadrosuyla geçmişte olduğu 
gibi bugün de tüm Giresun’ 
lu hemşerilerimizin hizme-
tindedir.”

AZ ZAMANDA COK iS YAPTILAR
Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, ilk 5 ayın genel bir değerlendirmesini yaptı…



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

59 Şubat 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com
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Bölgesel Amatör Ligde 
(BAL) 2021-2022 
sezonunun ikinci 

yarısı başlarken; temsilcilerimiz 
ilk haftayı güzel sonuçlarla ka-
padılar. BAL 2. Bölge 2. Grupta 
mücadele veren  Eynesil Bele-
diyespor, Ordu deplasmanında 
farklı skorla (3-0) kazanırken; 
1926 Bulancakspor’da evinde 
1-0 galip geldi. İkinci yarıya 

Ordu Ulubey deplasmanında 
başlayan diğer temsilcimiz 
Görelespor ise rakibiyle 2-2 
berabere kaldı.

Ordu temsilcisi Ünyespor’un 
lider olduğu grupta; ikinci 
yarıya fırtına gibi giren Eynesil 
Belediyespor, Ordu’da Ordu 
Gücü’nü 3-0’lık skorla geçer-
ken;  golleri Celil, Berkay ve 
Taha’dan geldi. İkinci yarıya 

kendi evindeki Erdoğdu maçıy-
la başlangıç yapan Kırmızı-Be-
yazlı temsilcimiz Bulancakspor, 
ilk yarıda yendiği rakibini yine 
mağlup etti ve Oğulcan’ın 
golüyle 3 puanın sahibi oldu. İlk 
haftayı deplasmanda geçi-
ren Yeşil-Beyazlı temsilcimiz 
Görelespor’da, Ulubey deplas-
manında 2-2 berabere kalırken; 
tek puanı Burhan Nebioğlu’nun 

90+5’de attığı golle kurtardı. 
Maçın ilk devresini 2-0 geride 
kapatan Görelespor’un diğer 
golünü de Recep kaydetti.

BAL’da 3 temsilcimiz de ikinci 
yarının ikinci haftasını kendi ev-
lerinde geçirecekler. Görelespor, 
kendi sahasında Trabzon Sebat 
Gençlik’i ağırlarken; Eynesil 
Belediyespor’da Ordu Ulubey’i 
konuk edecek.

BOYLE DEVAM EDiN
Bölgesel Amatör Ligde ikinci yarı maçları başlarken; ilk haftada 3 

temsilcimizden 2’si galip geldi, biri de deplasmanda berabere kaldı.

Rövanş 
farklı oldu

Ligin ikinci yarısına 
kendi evindeki 

Yeniyol maçı ile başla-
yan Tireboluspor, güçlü 
rakibini 3 golle geçerek, 
şampiyonluktaki iddiası-
nı ortaya koydu…

Giresun Süper Ama-
tör Ligde zirve mücade-
lesi veren  Tireboluspor, 
ikinci yarıya fırtına gibi 
girerek, evinde ağır-
ladığı güçlü rakibi ve 
renktaşı Yeniyolspor’u 
farklı skorla (3-0) ye-
nerek şampiyonluktaki 
iddiasını ortaya koydu. 
Tirebolu İlçe Stadında 
oynanan maça mutlak 
galibiyet için çıkan ev 
sahibi Tireboluspor’a 
3 puan getiren goller 
Mert Can (2) ve Ahmet 
Acar’dan geldi.

Çok sayıda sarı 
kart ve bir de kırmızı 
kartın çıktığı tansiyonu 
yüksek mücadeleye iyi 
başlayan Tireboluspor, 
22’nci dakikada Yeniyol 
kalecisi ve defansının 
hatasından Mert Can 
Kuru’nun golüyle 1-0 
öne geçti. Orta hakem 
Soner Demiralp’in kötü 
bir yönetim tarzı gös-
terdiği mücadelenin ilk 
yarısında başka gol ol-
madı ve devre Mavi-Be-
yazlıların üstünlüğüyle 
kapandı.İkinci yarıda 
farkı arttırmak ve maçı 
garantiye almak isteyen 
ev sahibi takımın 55’nci 

dakikada geliştirdiği 
atakta Yeniyol kalecisi 
Ali, topa 18 dışında 
eliyle müdahale edin-
ce, orta hakem Demi-
ralp kırmızı kartla bu 
oyuncuyu saha dışına 
yolladı. Bu dakikadan 
sonra Yeniyol kalesine 
Uğur Sefa geçti. Ra-
kibinin sahada 10 kişi 
kalmasını fırsat bilen 
Tireboluspor, 62’nci 
dakikada yine Mert Can 
Kuru’nun ayağından 
farkı ikiye çıkardı. Bu 
golle iyice rahatlayan 
ve rakibine üstünlüğünü 
kabul ettiren Tirebolus-
por, oyunun sonlarına 
doğru Ahmet Acar ile bir 
gol daha bularak skoru 
3-0 yaptı. Böylece maç 
ev sahibi takımın 3-0’lık 
üstünlüğüyle sona erdi. 

Tirebolusporlu 
futbolcular ve taraf-
tarlar maç sonrasında 
büyük sevinç yaşadı. 
Yeniyol galibiyetiyle 
puanını 21’e çıkaran 
ve Espiye’nin berabe-
re kalmasıyla aradaki 
puan farkını bire indiren 
Tireboluspor, sırala-
mada 2’nci basamağa 
yükseldi. Mavi-Be-
yazlılar ikinci yarıdaki 
ikinci maçını hafta sonu 
Doğankent’te Doğan-
kentspor ile oynayacak.

(Mahmut BORA-Ti-
rebolu Ekspres/TİRE-
BOLU)

Giresun Birinci Amatör 
Küme Futbol Liginde 

yer aldığı C Grubunda şampi-
yonluk mücadelesi veren ve 
ilk yarıyı liderlik koltuğunda 
kapayan Tirebolu temsilci-
si Altunsu, ikinci yarıya da 
fırtına gibi başladı ve  Gür-
köyspor ile oynadığı maçı 

farklı skorla 
kazandı: 
5-0.

Onur 
Tatar, Soner 
Demiralp ve 

Eren Okay hakem üçlüsünün 
yönettiği maça iyi başlayan ve 
10’ncu dakikada genç oyun-
cusu Hüseyin Takır’ın golüy-
le 1-0 öne geçen Altunsu, 
24’ncü dakikada Muhammet 
Bektaş’ın penaltıdan attığı 
golle skoru 2-0 yaptı. Kendi-
sine direnemeyen zayıf rakibi 
karşısında çok rahat bir oyun 
çıkaran ev sahibi takım, 37’de 
yine Muhammet Bektaş’ın 
ayağından farkı 3’e çıkardı ve 
maçın ilk yarısı bu skorla ka-
pandı.İkinci yarıda üstünlüğü-

nü sürdüren ev sahibi Altunsu, 
80’de Hüseyin Takır ve 85’de 
kaptan İbrahim Keskin’in gol-
leriyle farka gitti ve sahadan 
5-0 galip ayrılarak liderliğini 
devam ettirdi.

 Altunsu, ikinci yarıdaki ikinci 
maçını hafta sonu Giresun’da 
Darıköyspor ile yapacak. C 
Grubu lideri Altunsu, Gürköy 
karşısına “Uğur – Erkan, Ba-
tuhan, Furkan, Erdi – Berzan, 
Ali, İbrahim Keskin, Y. Ziya – 
Hüseyin Takır ve Muhammet 
Bektaş”tan kurulu 11’le çıktı.

KOLTUKTAN KALKMAMAKTA KARARLILAR
Giresun Birinci Amatör 
Kümede C Grubunda 
şampiyonluk mücadelesi 
veren Altunsu, ikinci ya-
rıya kendi evinde 5-0’lık 
Gürköyspor galibiyetiyle 
başladı…

16 HAFTA SONRA KAZANDILAR
Altay, deplasmanda oynadığı 

Göztepe derbisini kazanarak 
Süper Lig’dek 16 maçlık galibiyet 
özlemine son verdi.

Ligdeki son galibi-
yetini 7. haftada konuk 
ettiği Beşiktaş’a karşı 
2-1’lik skorla alan Al-
tay, bu maçtan sonra 
oynadığı 16 maçta 
kazanamamıştı. Siyah-

beyazlılar bu
kötü serisinde 3 beraberlik alırken, 

15 kez de sahadan yenilgiyle ayrıl-
mıştı. Son olarak 24 
Eylül 2021 tarihinde 
3 puan alan Altay, 
Göztepe karşısında 
kazanarak

136 gün sonra 
galibiyet hasretine 
son vermiş oldu.



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: 69 Şubat 2022 Çarşamba

 

 

 

Batlama Vadisi’ne bir ilçe ve bir Belediye kurulması için ortak basın 
toplantısı yapan; CHP il başkanı sayın Fikri BİLGE, 

İyi Parti il başkanı Abdülkadir Eroğlu, 
Saadet Partisi İl başkanı Abdülkadir Bektaş, Deva 
Partisi il başkanı sayın Özgür Okusal ve Gelecek 

Partisi il başkanı sayın Murat Kılıçaslan’a ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 
Giresun siyaset tarihinde ilk defa 5 siyasi parti ve değerli il başkanları; 

Batlama Vadimiz için böyle bir çağrı da bulunmuşlardır. Yöre tarihi 
yazılırken bu anlamlı bildirinin yeri ayrı olacaktır. Tüm partilerimize ve il 

başkanlarımıza ilgi ve alakaları için teşekkür ederiz

Teşekkür

Batlama Vadisi 
ilçe yapma komitesi

Abdulkadir EROĞLU

İYİ PARTİ İL BAŞKANI

Fikri BİLGE

CHP İL BAŞKANI

Murat KILIÇASLAN

GELECEK PARTİSİ İL BAŞKANI

Özgür OKUSAL

DEVA PARTİSİ İL BAŞKANI

Abdülkadir BEKTAŞ

SAADET PARTİSİ İL BAŞKANI


