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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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HER BİRİMİZ 
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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GİRESUNDA 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI
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kulağımız 
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 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL
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YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU
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Palyatif Bakım

NEVRUZLA YENİDEN 
DOĞUP DİRİLMEK 
GÜZEL BİR DÜNYA 

İÇİN DİLEK DİLEMEK
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ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Hiç kimseyi enflasyona 
ezdirmeyeceklermiş!..

(Yazısı Sayfa 2’de)

Ahmed ÇITLAKOĞLU

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
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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

İktidarın TBMM’ye sunduğu seçim 
yasasını eleştiren Erel, “Biz her 
koşulda seçimin galibi olacağımıza 

inanıyoruz. Demek ki anketlerde iktidar 
kendini eksik görüyor ki, bu eksiğini bu 
tür hamlelerle kapatacağına inanıyor. 
Seçim yasası ile oynayıp da kazanan bir 
iktidar veya parti henüz görülmedi. Türk 
seçmeni demokrasi tarihimiz boyunca 
seçim yasaları ile sürekli oynayan par-
tileri anında cezalandırdı. Seçmenimiz 
bu konuda basiretli ve dikkatlidir. İsteyen 
geçmişe baksın.         n SAYFA 2’DE

İyi Parti Aksaray Milletvekili Erel ve Genel Başkan Yardımcısı Yüksel ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, İyi Parti heyeti ile fikir alışverişinde bulundular

GiRESUN’DA AYHAN EREL RUZGARI
İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Giresun’da büyük ilgi gördü. Önceki gün Giresun’a gelen ve yoğun kara 

rağmen esnafları ziyaret ederek partisinin projelerini anlatan Erel, İyi Parti’nin iktidara yürüdüğünü söyledi.

MHP’nin Belediye Meclis üyesi Bozalioğlu, Batlama’da 2 belediyeyi kapatanların şehre hizmet 
için yarış içine girdiğini ifade ederek, “Size kaldı hizmet... Oyuncak ettiniz memleketi” dedi

GOKHAN BOZALiOGLU:
OYUNCAK ETTiNiZ MEMLEKETi

Giresun Belediye Meclisi’nin MHP’li üyesi Gökhan Bozalioğlu’nun Batlama’da 
2 belde Belediyesinin kapatılmasına gösterdiği tepki sanal alemde ilgi odağı oldu

Yaptığı paylaşımla Batlama 
Vadisi halkının yüreğine 

adeta su serpen Bozalioğlu,Bat-
lama’da 2 Belediyenin kapatıl-
masını adeta yerde yere vurdu.

Bozalioğlu, “Batlamanın 
2 beldesi ve belediyesi ka-
panırken sesi çıkmayanlar, 
şimdi şehre hizmet etmek (!) 
için bakıyorum da yarış içine 
girmişlerdir... Size kaldı hizmet. 
Oyuncak ettiniz memleketi...” 
şeklinde konuştu.

Haber: Hakan Çelebi

TÜBİTAK - Bilim İnsanı Destek Prog-
ramları Başkanlığınca, lise öğrenimine 

devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal 
ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yap-
maya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek 
ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine 
katkı sağlamak amacıyla Biyoloji, Coğrafya, 
Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psi-
koloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk 
Dili ve Edebiyatı, Yazılım alanlarında düzen-
lenen 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Yarışması 2022 Bölge Sergisi, 14-17 
Mart tarihleri arasında Samsun Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezin-
de düzenlendi.                           n SAYFA 3’TE

53. TÜBITAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasından Derecelerle Döndük

Ertuğrul Tosunoğlu ile altın yıllar

Şoför Esnafından 
Çeltik’e Destek SA

YF
A 

2’
D

E

‘Biz işimiz 
başındayız’

n 3’TE

Rektör Prof. Dr. Yılmaz 
Can: “Fındık önemli bir 

ihraç ürünü. Bu üründen yılda 
2-2,5 milyar dolar gelir elde 
ediyoruz. Katma değerli ürün-
ler imal ederek satabilirsek 
gelirimiz 5-10 milyar dolara 
çıkabilir. Bu konuda Ar-Ge 
çalışmaları planlıyoruz”

Yükseköğretim Kurulun-
ca (YÖK) fındık alanında 
ihtisaslaşması kararlaştırılan 
Giresun Üniversitesi, yapaca-
ğı araştırma ve projelerle ve-
rim ve kalitenin artırılmasının 
yanı sıra yeni katma değerli 
mamullerle ülke ekonomisine 
katkıda bulunacak.     n 3’TE

CHP’Li BEKTAS ‘BELEDiYE 
KAR SINAVINI GECEMEDi’

CHP Giresun Merkez Ilçe 
Başkanı Murat Bektaş, Giresun 

Belediyesi’nin karla mücadelde 
sınıfta kaldığını öne sürdü. n 3’TE

YÖK’ün ihtisaslaşma programına alınan Giresun Üniversitesi fındık tarımına katkı sağlayacak

REKTOR YILMAZ CAN’A ALKIS



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

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 
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Hiç kimseyi enflasyona 
ezdirmeyeceklermiş!..

‼ Bu müjdeyi(!) de 
Cumhurbaşkanı haziran ve 
hazirandan sonra açıklaya-
cakmış!..

***
Bunları kim söylüyor?.. 

İktidarın bir milletvekili!..
Milletvekili Beyefendi 

hem “İşçimiz, asgari ücret-
limize emeklimiz, memu-
rumuza zam yaptık, artan 
fiyatlarla ilgili maaşlarda 
erime oldu” diyor, hem de 
“Cumhurbaşkanımız ve 
hükümetimiz olarak gıdaya 
ulaşmakta vatandaşın ulaş-
masında en ufak sıkıntıya 
müsaade etmeyeceklerini” 
söylüyor!..

***
Allah aşkına bu nasıl bir 

siyaset ve yönetim anlayı-
şıdır?..

‼ Hem İşçinin, asgari üc-
retlinin, emeklinin, memu-
run (2022 yılı zamlı) ücret 
ve maaşlarında an itibariye 
(2,5 aylık zaman diliminde) 
artan fiyat atışlarıyla (enf-
lasyonla) erime olduğunu 
itiraf edeceksiniz, hem de 
en ufak sıkıntıya müsaade 
etmeyeceğinizi söyleyecek-
siniz!..

***
Bunlar acaba ne söy-

lediklerinin farkında mı 

değiller, yoksa sözlerinin 
ne anlama geldiğini ya da 
nasıl anlaşıldığını hiç mi 
düşünmüyorlar?

***
Madem ki, ücret ve 

maaşların 2,5 ayda (iktida-
rınız döneminde, sözde ehil 
bürokrat ve siyasetçileriniz 
sayesinde!) eridiğini, dola-
yısıyla vatandaşın mağduri-
yetini de kabul ediyorsunuz; 

- Vatandaşın mağduriye-
tini (kısmen) giderici müjdeli 
açıklamaları neden bugün 
değil de Haziran ve sonraki 
aylara bırakıyorsunuz?..

- Bu açıklama, vatan-
daşa ayrı bir zulüm olmaz 
mı?..

- Yapılacak iyileştirmeleri 
bugün itibariyle devletin 
ödeme gücü mü yok?!..

- Yapılacak iyileştirmeler 
için mevzuat müsait değilse 
iktidarın mevzuat değişik-
liğini yapacak gücü mü 
yok?!..

- Dahası, bu (size göre) 
önemli ve müjdeli bir haber, 
yetkili bir Bakan eliyle değil 
de neden bir milletvekili 
diliyle servis edilir?..

***
Efendiler, lütfen biraz 

ciddiyet, biraz vatandaşa 
saygı!..

Bu ülkenin temel sorunu 
ekonomidir. Biz Gire-
sun esnafını tek tek 

ziyaret ettik. İnsanlar zamlardan 
yana aşırı tepkili. Çoğu esnaf 
zar zor ayakta durduğunu söy-
lüyor. İyi Parti iktidara gelmeden 
bu ekonomi artık düzelmez. Biz 
plan ve programımızla ülke yö-
netimine talibiz. Sokakta halkın 
partimize ilgisini herkes görüyor. 
Halk artık İyi Parti’yi istiyor. 
Sandığı getirsinler ve halk karar 
versin.” dedi.

Erel’e eşlik eden Genel 
Başkan Yardımcısı Ünzile Yük-
sel de seçmenden büyük ilgi 
ve alaka gördü.Giresun Esnafı 
Erel ve Yüksel ile bol bol hatıra 
fotoğrafı çektirdi. Daha sonra 

Cici Pizza’yı ziyaret eden Erel, 
Yüksel, İl Başkanı Abdülkadir 
Eroğlu ve partililer halk ve 

gazetecilerle burada da fikir 
alışverişinde bulundular.

Haber: Mustafa Cici

İyi Parti Aksaray Milletvekili Erel ve Genel Başkan Yardımcısı Yüksel ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, İyi Parti heyeti ile fikir alışverişinde bulundular

GiRESUN’DA AYHAN EREL RUZGARI
İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Giresun’da büyük ilgi gördü. Önceki gün Giresun’a gelen ve yoğun kara 

rağmen esnafları ziyaret ederek partisinin projelerini anlatan Erel, İyi Parti’nin iktidara yürüdüğünü söyledi.

Açıklamada şu noktalara 
dikkat çekildi: “Bu hafta 

sonu Cumartesi günü yapıla-
cak olan Giresun Şoförler ve 
Otomobilciler Odası seçimli 
olan genel kurulu öncesi 
taksici esnafından mevcut Oda 
Başkanı İbrahim Çeltik’e tam 
destek geldi.

Bir araya gelen taksiciler, 
Giresun Şoförler ve Otomobil-
ciler Odası Başkanı İbrahim 
Çeltik’in yanında olduklarını 
ve yapılacak olan seçimde 
kendisini destekleyeceklerini 

açıkladılar.
Çeltik’in taksici esnafını bir 

çatı altında koruyan, kollayan 
ve her zaman arkalarında bir 
güç olduğunu belirten taksici 
esnafı şunları kaydetti;

“İki yıldır yaşadığımız 
pandemi sürecinde bizlerden 
desteğini eksik etmeyen birlik 
beraberliğimizi her daim sağ-
layan gece gündüz demeden 
yanımızda olan başkanımı-
za teşekkürü bir borç biliriz. 
Esnafı için; resmi kurumlarla 
olan yazışmalarında her ko-

nuyu takip eden; zamların bizi 
kontak kapatmaya götürdüğü 
noktada, taksimetre fiyatla-
rımıza esnaf odaları birliği 
başkanımız sayın Ali Kara’nın 
destekleri ile zam alarak biz-
lerin bu zor zamanlarımızda 
ailemizin can suyu olmuştur. 
Odamızın gücünü her daim 
bizlere hissettiren bizlerle 
birebir görüşerek dertlerimi-
zi dinleyen, bizimle üzülen, 
bizimle sorunlarımıza çare 
arayandır İbrahim Çeltik. Oda-
nın kapıları bizlere her zaman 

açıktır. Güler yüzlü personeli 
ile bizler için uğraşan bizleri 
bir arada tutan tek başka-
nımızdır. Başkanımızın her 
daim arkasında olduğumuzu 
ticari taksi kooperatifleri olarak 
yaklaşan olağan genel kurulda 
tam destek olduğumuzu tek 
yürek olduğumuzu bildiririz. 
Çalışmalarından dolayı başka-
nımız İbrahim Çeltik’e teşek-
kür ederiz. Bu yolda devam 
etmesini arkasında olduğumu-
zu her daim yineleriz.”

Haber: Osman Yılmaz

Şoför Esnafından Çeltik’e Destek
Giresun Şoförler Odası seçimleri için geriye sayım sürerken, önceki bir araya gelen şoför esnafı, mevcut Başkan İbrahim Çeltik’e 

destek çağrısı yaptı. Ortak açıklama yapan Şoför esnafı, GESOB Başkanı Ali Kara’ya da destekleri için teşekkür ettiler

Keşap Kaymakamı Yu-
nus Emre Altınel, Keşap 

Belediye Başkanı Mehmet 
Emür, protokol, şehit ve gazi 
aileleri ile yakınları ve vatan-
daşlar katıldı. 

“18 MART ÇANAKKALE 
ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ 
ANMA GÜNÜ PROGRA-
MINA KATILDIK” 

Törenden sonra açıkla-
ma yapan Belediye Başkanı 
Mehmet Emür,’’ Çanakkale 

Zaferi’nin 107. yıl dönümünde, 
vatan topraklarını korumak 
için canını feda eden tüm 
şehitlerimizi rahmetle anıyor, 
millet olma yolunda kazanı-
lan şanlı zaferi milletimize 
armağan edenleri minnetle 
yad ediyorum. Keşap Halk 
Eğitim merkezinde düzenlenen 
programa iştirak ettik. Aka-
binde ailelerimiz ile yemekte 
bir araya geldik.Şehit ve gazi 
ailelerimizin her zaman yanın-
dayız. Çanakkale geçilmez” 
ifadelerini kullandı.

Keşap’ta, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve 
Şehitleri Anma Günü Töreni Gerçekleşti

Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü münase-
betiyle Keşap Hükümet Konağında bulunan tören 

alanında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.



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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YILDIZ YiNE iDDiALI
Bulancak Esnaf 

Sanatkarlar ve Kredi 
Kefalet Kooperatifi Başkanı 
Ali Yıldız, mahkeme kara-
rınca genel kurulun iptal 
edildiği, seçimlerin yeniden 
yapılacağını bildirdi.

Bulancak Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nin “Bulancak 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 25 Tem-
muz 2021 tarihli Genel Ku-
rul kararının iptali ile aynı 
tarihte yapılan seçimi be-
yaz listede yer alan aday-
ların kazandığının tespiti 
ve tesciline.” karar verdiğini 
aktaran Yıldız, karşı listenin 
mahkemenin kararına itiraz 

ettiğini kaydetti.
Yıldız, Bölge Adliye 

Mahkemesi’nin yerel mah-
kemenin kararındaki tescil 
kararını kaldırdığını akta-
rarak, “Dolayısıyla o gün 
yapılan seçim iptal edilmiş 
oldu. Bu sonuca itiraz 
edilmediği takdirde yeniden 
seçim kararı alınacak. Biz 
ilk günkü gibi yine saha-
larda olacağız. Bulancaklı 
esnaflarımızın desteğiyle 
birlikte tıpkı esnaf odası 
seçimleri gibi yenilenecek 
olan bu seçimi de tekrar 
kazanacağız.” açıklamasın-
da bulundu. 

GİRESUN (AA)

53. TÜBITAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasından Derecelerle Döndük

Ertuğrul Tosunoğlu ile altın yıllar
Yarışmada, İlimizden ön 

elemeyi geçerek Samsun 
Bölge Sergisine davet 

edilen 18 (on sekiz) araştırma 
projesi Giresun’u başarıyla tem-
sil etti. Yarışma jürisi tarafından 
yapılan değerlendirme sonucu; 
İlimizden iki projemiz 1.liğe, üç 

projemiz 2.liğe, üç projemiz de 
3.lüğe layık görülmüş, toplamda 
8 projemiz derece elde etmiştir. 
1. olan projelerimiz 23-26 Mayıs 
tarihlerinde yapılacak Türkiye 
Finallerinde ilimizi temsil ede-
ceklerdir.

İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul 

Tosunoğlu, TÜBİTAK projelerinin 
hazırlık ve başvuru sürecinde 
özverili çalışma gösteren ilçe 
yöneticilerini, okul müdürlerini, 
öğrencilerimize danışmanlık 
yapan öğretmenlerimizi ve özel-
likle proje çalışmalarını yürüten 
öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik 

ederek, çalışmalarında başarı-
lar diledi. Ayrıca, Mayıs ayında 
yapılacak Türkiye Finallerinde 
ulusal dereceler kazanmaları 
temennisiyle öğrenci ve öğret-
menlerimize şimdiden başarılar 
diledi. 

Haber: Hakan Çelebi

‘Biz işimizin başındayız’
Keşap Belediyesi Fen İşleri, Karla Mücadele ekipleri ve Sosyal İşler 

Müdürlüğü sahada tam kapasite yoğun çalışmayı sürdürüyor.
Başkan Emür yaptığı 

açıklamada “Keşap 
Belediyesi olarak nitelikli ve 
etkin çalışıyoruz. Karadeniz ve 
Marmarayı etkisi altına alan kar 
yağışı ile ekiplerimiz mahalle-
ler, ana arter, cadde, sokaklar-
da kar küreme, tuzlama ve yol 
açma işlemlerini mesai gözet-
meksizin sürdürüyor. Hemşeri-
lerimize en iyi hizmeti sunmak 
için çalışıyoruz. Sosyal medya 
hesaplarımız ve WhatsApp 
ihbar hattımıza gelen istekleri 
ilgili birime anında iletiyoruz. 

Sosyal İşler ekiplerimiz acil 
ihtiyaç olan talepleri yerine 
ulaştırıyor. 

Gece gündüz çalışmaları-
nı sürdürdüklerini de belirten 
Başkan Emür “ Karla mücadele 
ekiplerimiz yüksek mahallele-
rimizde yol açma çalışmaları 
yaparken sosyal belediyecilik 
hizmeti olarak vatandaşları-
mızın mağdur olmaması için 
ekmek dağıtımı yapıyor. Biz 
vatandaşlarımız için her zaman 
görevimizin başındayız.” diye 
konuştu.

Günler öncesinden 
meteoroloji yetkililerinin 

uyarmış olmasına rağmen, kar 
yağışı vatandaş için tam bir 
çileye dönüştü.

Özel idare köy yolları nokta-
sında sınıfta kalırken, vatandaş 
hastasını hastaneye ulaştırama-
dı. Köylerde yaşayan vatandaş-
larımız bu sıkıntılarla boğuşur-
ken, şehir merkezinde de durum 
farklı değildi. Vatandaş beledi-

yeden umudunu kesmiş olacak 
ki; yağmur yağışı ile karların 
erimesini bekliyor. Belediyenin 
görev alanında bulunan sahil iç 
yolunun kar temizliğinin yapıl-
mamış olması nedeniyle bir çok 
dolmuşçu vatandaşımız, aracını 
trafiğe çıkaramadı. Bu da va-
tandaşın büyük mağduriyetine 
sebep oldu. 

Görünen o ki; belediye 
yetkilileri de umudunu yağa-

cak yağmura bağladı. Çünkü 
halihazırda Giresun belediyesi-
nin herhangi bir kar mücadelesi 
içinde olmadığını görüyoruz. 

Bundan sonra ki süreçte, 
buzlanma ile birlikte aklımıza 
bile getirmek istemediğimiz 
durumların yaşanmamasını 
temenni ediyor, biz de yağmur 
yağması için dua ediyoruz. “şek-
linde konuştu:

Haber: Osman Yılmaz

CHP’Li BEKTAS ‘BELEDiYE 
KAR SINAVINI GECEMEDi’
Bektaş, “Halkın mağdur edildiğini iddia ederek yetkilileri uyardı.Bektaş, “Tüm yurdu etkisi altına alan kar 

yağışı, Giresun genelinde de yöneticilerin basiretsizliği nedeniyle vatandaşı zor durumda bıraktı. 

YÖK’ün ihtisaslaşma programına alınan Giresun Üniversitesi fındık tarımına katkı sağlayacak

REKTOR YILMAZ CAN’A ALKIS
Giresun Üniversite-

si Rektörü Prof. Dr. 
Yılmaz Can, AA muhabirine, 
üniversitelerinin, YÖK’ün “Böl-
gesel Kalkınma Odaklı Misyon 
Farklılaşması ve İhtisaslaşma 
Projesi” kapsamında Kasım 
2021’de fındık alanında bölge-
sel kalkınma odaklı ihtisaslaş-
ma programına kabul edildiğini 
söyledi.

Fındığın Giresun için öne-
mine işaret eden Can, kentin 
yegane tarım ürününün fındık 
olduğunu, halkın gelirinin yüz-
de 70 oranında fındığa dayan-
dığını dile getirdi.

Can, ihtisaslaşma progra-
mına kabulün ardından altyapı 
çalışmaları ve yol haritasının 
belirlenmesi sürecinin hızla 
başlatıldığını belirterek, ihtisas 
üniversitelerinde olması gerek-
tiği gibi ürünle ilgili koordina-
törlük kurduklarını ifade etti.

Fındık koordinatörlüğüne 
bağlı yürütme ve danışma 
kurulları olacağını, bu kurullar-
da Giresun Üniversitesi başta 
olmak üzere bölge üniversite-
leri, fındıkla ilgili önde gelen 
kurum ve kuruluşların temsil-
cilerinin yer alacağını anlatan 
Can, kurullarda kimlerin yer 

alacağına ilişkin çalışmalarının 
sürdüğünü söyledi.

Prof. Dr. Can, fındık yetiş-
tiriciliği ve yeni katma değerli 
ürünlere yönelik çalışmaların 

bu kurullarca yürütüleceğini, 
ortaya çıkarılacak projelerin 
fındık koordinatörlüğüne gele-
ceğini ifade etti. Can, projele-
rin burada değerlendirmeler 
yapılarak karara bağlanacağı-
nı, izlenecek yol haritalarının 
koordinatörlük üyelerince 
belirleneceğini dile getirdi.

Bir dekar alandan alınan 
ürün miktarının ABD’de 278, 
İtalya’da 220, Gürcistan’da 
170, Giresun’da ise ortalama 
90 kilogram olduğunu söy-
leyen Can, kalite ve verimin 
artırılması konusunda öncelik-
le sorumluluğun üniversiteleri-

ne düştüğünü, bu konuda yol 
haritası oluşturma aşamasında 
bulunduklarını belirtti.

Can, fındığı kendi içinde 
temalara ayıracaklarını kay-
dederek, “Fındık yetiştiriciliği 
başlı başına bir başlıkta ola-
cak. Sertifikalı fındık fidanla-
rının yetiştirilmesi, eski dikim 
alanlarının gençleştirilmesi, 
arazi yapılarının düzenlenme-
si, zirai bakım, bütün bunlar 
yetiştiriciliğin altında işlenecek 
konular.” dedi.

Fındığın önemli bir ihraç 
ürünü olduğuna dikkati çeken 
Can, “Bu üründen yılda 2-2,5 

milyar dolar gelir elde ediyo-
ruz. Katma değerli ürünler imal 
ederek satabilirsek gelirimiz 
5-10 milyar dolara çıkabilir. 
Bu konuda Ar-Ge çalışmaları 
planlıyoruz.” diye konuştu.

Rektör Can, fındığın dış 
ve iç kabuğu ile zarından da 
katma değerli ürünler imal 
edilmesi yönünde planlamaları 
olduğunu belirterek, “Bun-
lar kozmetik, nitelikli karbon 
üretimi ve ilaç sanayisinde 
kullanılabilir. Katma değeri 
yüksek yeni ürünler yapmak 
zorundayız.” ifadelerini kullan-
dı. GİRESUN (AA)
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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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“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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Hiç kimseyi enflasyona 
ezdirmeyeceklermiş!..

‼ Bu müjdeyi(!) de 
Cumhurbaşkanı haziran ve 
hazirandan sonra açıklaya-
cakmış!..

***
Bunları kim söylüyor?.. 

İktidarın bir milletvekili!..
Milletvekili Beyefendi 

hem “İşçimiz, asgari ücret-
limize emeklimiz, memu-
rumuza zam yaptık, artan 
fiyatlarla ilgili maaşlarda 
erime oldu” diyor, hem de 
“Cumhurbaşkanımız ve 
hükümetimiz olarak gıdaya 
ulaşmakta vatandaşın ulaş-
masında en ufak sıkıntıya 
müsaade etmeyeceklerini” 
söylüyor!..

***
Allah aşkına bu nasıl bir 

siyaset ve yönetim anlayı-
şıdır?..

‼ Hem İşçinin, asgari üc-
retlinin, emeklinin, memu-
run (2022 yılı zamlı) ücret 
ve maaşlarında an itibariye 
(2,5 aylık zaman diliminde) 
artan fiyat atışlarıyla (enf-
lasyonla) erime olduğunu 
itiraf edeceksiniz, hem de 
en ufak sıkıntıya müsaade 
etmeyeceğinizi söyleyecek-
siniz!..

***
Bunlar acaba ne söy-

lediklerinin farkında mı 

değiller, yoksa sözlerinin 
ne anlama geldiğini ya da 
nasıl anlaşıldığını hiç mi 
düşünmüyorlar?

***
Madem ki, ücret ve 

maaşların 2,5 ayda (iktida-
rınız döneminde, sözde ehil 
bürokrat ve siyasetçileriniz 
sayesinde!) eridiğini, dola-
yısıyla vatandaşın mağduri-
yetini de kabul ediyorsunuz; 

- Vatandaşın mağduriye-
tini (kısmen) giderici müjdeli 
açıklamaları neden bugün 
değil de Haziran ve sonraki 
aylara bırakıyorsunuz?..

- Bu açıklama, vatan-
daşa ayrı bir zulüm olmaz 
mı?..

- Yapılacak iyileştirmeleri 
bugün itibariyle devletin 
ödeme gücü mü yok?!..

- Yapılacak iyileştirmeler 
için mevzuat müsait değilse 
iktidarın mevzuat değişik-
liğini yapacak gücü mü 
yok?!..

- Dahası, bu (size göre) 
önemli ve müjdeli bir haber, 
yetkili bir Bakan eliyle değil 
de neden bir milletvekili 
diliyle servis edilir?..

***
Efendiler, lütfen biraz 

ciddiyet, biraz vatandaşa 
saygı!..

Bu ülkenin temel sorunu 
ekonomidir. Biz Gire-
sun esnafını tek tek 

ziyaret ettik. İnsanlar zamlardan 
yana aşırı tepkili. Çoğu esnaf 
zar zor ayakta durduğunu söy-
lüyor. İyi Parti iktidara gelmeden 
bu ekonomi artık düzelmez. Biz 
plan ve programımızla ülke yö-
netimine talibiz. Sokakta halkın 
partimize ilgisini herkes görüyor. 
Halk artık İyi Parti’yi istiyor. 
Sandığı getirsinler ve halk karar 
versin.” dedi.

Erel’e eşlik eden Genel 
Başkan Yardımcısı Ünzile Yük-
sel de seçmenden büyük ilgi 
ve alaka gördü.Giresun Esnafı 
Erel ve Yüksel ile bol bol hatıra 
fotoğrafı çektirdi. Daha sonra 

Cici Pizza’yı ziyaret eden Erel, 
Yüksel, İl Başkanı Abdülkadir 
Eroğlu ve partililer halk ve 

gazetecilerle burada da fikir 
alışverişinde bulundular.

Haber: Mustafa Cici

İyi Parti Aksaray Milletvekili Erel ve Genel Başkan Yardımcısı Yüksel ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, İyi Parti heyeti ile fikir alışverişinde bulundular

GiRESUN’DA AYHAN EREL RUZGARI
İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Giresun’da büyük ilgi gördü. Önceki gün Giresun’a gelen ve yoğun kara 

rağmen esnafları ziyaret ederek partisinin projelerini anlatan Erel, İyi Parti’nin iktidara yürüdüğünü söyledi.

Açıklamada şu noktalara 
dikkat çekildi: “Bu hafta 

sonu Cumartesi günü yapıla-
cak olan Giresun Şoförler ve 
Otomobilciler Odası seçimli 
olan genel kurulu öncesi 
taksici esnafından mevcut Oda 
Başkanı İbrahim Çeltik’e tam 
destek geldi.

Bir araya gelen taksiciler, 
Giresun Şoförler ve Otomobil-
ciler Odası Başkanı İbrahim 
Çeltik’in yanında olduklarını 
ve yapılacak olan seçimde 
kendisini destekleyeceklerini 

açıkladılar.
Çeltik’in taksici esnafını bir 

çatı altında koruyan, kollayan 
ve her zaman arkalarında bir 
güç olduğunu belirten taksici 
esnafı şunları kaydetti;

“İki yıldır yaşadığımız 
pandemi sürecinde bizlerden 
desteğini eksik etmeyen birlik 
beraberliğimizi her daim sağ-
layan gece gündüz demeden 
yanımızda olan başkanımı-
za teşekkürü bir borç biliriz. 
Esnafı için; resmi kurumlarla 
olan yazışmalarında her ko-

nuyu takip eden; zamların bizi 
kontak kapatmaya götürdüğü 
noktada, taksimetre fiyatla-
rımıza esnaf odaları birliği 
başkanımız sayın Ali Kara’nın 
destekleri ile zam alarak biz-
lerin bu zor zamanlarımızda 
ailemizin can suyu olmuştur. 
Odamızın gücünü her daim 
bizlere hissettiren bizlerle 
birebir görüşerek dertlerimi-
zi dinleyen, bizimle üzülen, 
bizimle sorunlarımıza çare 
arayandır İbrahim Çeltik. Oda-
nın kapıları bizlere her zaman 

açıktır. Güler yüzlü personeli 
ile bizler için uğraşan bizleri 
bir arada tutan tek başka-
nımızdır. Başkanımızın her 
daim arkasında olduğumuzu 
ticari taksi kooperatifleri olarak 
yaklaşan olağan genel kurulda 
tam destek olduğumuzu tek 
yürek olduğumuzu bildiririz. 
Çalışmalarından dolayı başka-
nımız İbrahim Çeltik’e teşek-
kür ederiz. Bu yolda devam 
etmesini arkasında olduğumu-
zu her daim yineleriz.”

Haber: Osman Yılmaz

Şoför Esnafından Çeltik’e Destek
Giresun Şoförler Odası seçimleri için geriye sayım sürerken, önceki bir araya gelen şoför esnafı, mevcut Başkan İbrahim Çeltik’e 

destek çağrısı yaptı. Ortak açıklama yapan Şoför esnafı, GESOB Başkanı Ali Kara’ya da destekleri için teşekkür ettiler

Keşap Kaymakamı Yu-
nus Emre Altınel, Keşap 

Belediye Başkanı Mehmet 
Emür, protokol, şehit ve gazi 
aileleri ile yakınları ve vatan-
daşlar katıldı. 

“18 MART ÇANAKKALE 
ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ 
ANMA GÜNÜ PROGRA-
MINA KATILDIK” 

Törenden sonra açıkla-
ma yapan Belediye Başkanı 
Mehmet Emür,’’ Çanakkale 

Zaferi’nin 107. yıl dönümünde, 
vatan topraklarını korumak 
için canını feda eden tüm 
şehitlerimizi rahmetle anıyor, 
millet olma yolunda kazanı-
lan şanlı zaferi milletimize 
armağan edenleri minnetle 
yad ediyorum. Keşap Halk 
Eğitim merkezinde düzenlenen 
programa iştirak ettik. Aka-
binde ailelerimiz ile yemekte 
bir araya geldik.Şehit ve gazi 
ailelerimizin her zaman yanın-
dayız. Çanakkale geçilmez” 
ifadelerini kullandı.

Keşap’ta, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve 
Şehitleri Anma Günü Töreni Gerçekleşti

Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü münase-
betiyle Keşap Hükümet Konağında bulunan tören 

alanında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.



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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Bence; 
Güzel bir dünya düşleyen-

lerin... 
Bencil düşünceyi öteleyen-

lerin; 
Bayramı olsun bu Nevruz 

Bayramı... 
Nevruz kutlamaları; 
Mademki binlerce yıl öteler-

den geliyor... 
Asya coğrafyasında yaşa-

yan halklar; 
Nevruz gününü yeni bir 

‘gün’ olarak kabul ediyor... 
Doğanın yeniden doğduğu-

na ve dirildiğine inanıyor... 
Ve bu inanıştan kaynakla-

nan ritüel inançlar olarak da; 
Nevruz ateşinin üzerinden 

atlarken neyin gerçekleşme-
sini istiyorsa onun üzerine 
‘dilekler’ diliyor... 

Bugün; günlerden 20 
Mart... 

Bugün; meydanlara ‘Nevruz 

Ateşi’ yakılıyor... 
Bugün; dilekler dilenerek 

Nevruz ateşinin üzerinden 
atlanıyor... 

Nevruz ritüellerine kimin 
inanıp-inanmadığını bileme-
yiz... 

Ancak, gelin bugün bizlerde 
bu ritüellere inanalım... 

Ve (hava koşulları nede-
niyle) dışarıda Nevruz Ateşi 
yakamasak da.. 

İçimizden hayali bir ‘Nev-
ruz Ateşi’ yakıp ve üzerinden 
şu dilekleri temenni ederek 
atlayalım; 

Öncelikle; 
Silah tüccarlarının temsilci-

liğini yapanların çıkardığı kirli 
savaşlara hep birlikte ve bü-
yük harflerle; SAVAŞ HAYIR 
diye haykıralım... 

Şimdide ülkemizde öne 
çıkan ‘başat sorunlardan’ 
aklımıza gelenleri art-arda 

sıralayalım... 
Ve Nevruz Ateşinin üzerin-

den atlarken, bu sorunların bir 
an önce çözülmesi için ‘dilek’ 
tutalım... 

Örneğin; 
Yıllardır bizi birbirimize 

düşürenlerin kimler olduğunun 
artık farkına varalım... 

Ve bu etnik, mezhep kav-
galarını durdurmak için ‘dilek’ 
tutalım... 

Soygun ve sömürü düzeni-
nin son bulması... 

Topal ve aksak yürüyen 
demokrasinin bir an önce 
sağlığına kavuşması... 

Haksızlıkların ve adaletsiz-
liklerin sonlanması... 

Hak ve hukuk sisteminin bir 
an önce rayına oturması içi 
dilek tutalım.... 

İyiden-iyiye bozulan ve dibe 
vuran eğitim sisteminin yeni-
den ele alınıp düzeltilmesi... 

ve herkesin ‘eğitim sis-
teminden’ eşit bir şekilde 
nasiplenmesi için dilek tutalım 
Nevruz Ateşinin üzerinden 
atlarken... 

İnsan sağlığının ‘gelir kapı-
sı’ olmaması için... 

Ve doktorların koşullarını 
zorlaştırarak, ülke dışına git-
melerini ‘kapı aralamak’ değil, 
tam tersine -koşulları daha 
güzelleştirerek- dış dünyada 
görev yapan doktorların ülke-
mize gelmesini özendirecek 

dileklerde bulunalım Nevruz 
ateşinin üzerinden atlamadan 
önce... 

Atanamayan öğretmen 
adaylarının bir an önce atan-
masını... 

İş bulamayan üniversiteli 
gençlerimizin bir işe girerek, 
bir baltaya sap olmasını!... 

İşsizler ordusuna bir an 
önce ‘iş sahalarının’ açılma-
sını... 

Ve bir iş sahibi olanlarında 
‘iş kazalarına’ kurban olmama-
sı için dua veya temennilerde 
bulunalım bu Nevruz Bayra-
mında... 

Tüketime değil, üretime 
geçilmesi... 

Bir an önce ithal alışkanlı-
ğından vazgeçilmesi... 

Allah’ın her günü yapılan 
‘zamlara’ son verilmesi... 

Ve gün geçtikçe yükselen 
enflasyonun ve hayat paha-
lılığının önlenmesi için dilek 
tutalım... 

Bu ‘dilek’ tutulan Nevruz 
Bayramında; 

Komşularımızda ve diğer 
ülkelerde süregiden savaşla-
rın bir an önce bitmesini... 

Ve ülkemizde uzun süredir 
konuk kalan göçmenlerin bir 
an önce kendi vatanlarına 
dönmeleri için dilek tutalım 
Nevruz Ateşinin üzerinden 
atlarken... 

Siyasal yolculuğumuzda 
ise; 

İktidar koltuğunda oturan-
ların, bir avuç patrondan yana 
değil, tam tersine çoğunluğun 
çıkarlarını gözeterek görev 
yapmalarını... 

Muhalefet rolünde olanla-

rınsa; 
Yaptıkları muhalefeti ilkokul 

öğrencileri gibi değil, adam 
gibi plan ve bir program çerçe-
vesinde yapmalarını... 

Klasik ve basit ‘roller’ yapa-
rak, halkı oyalamamalarını... 

Ve en önemlisi de: 
Hem demokratik tavır 

takınıp ve hem de tabanında 
seçmeninin tercihini almadan 
(yani ön seçim yapmadan) 
İşaret parmağıyla tayin edilen 
şu ‘milletvekili’ seçimlerinin ar-
tık bir son bulması için Nevruz 
Ateşinin üzerinden atlarken 
bu ‘dilek’ tutmayı da unutma-
yalım... 

Tamam... 
Sıkıldınız biliyorum... 
Şunları da söyledikten son-

ra bitiriyorum... 
Nevruz Ateşinin üzerinden 

atlarken lütfen şu ‘dileklerde’ 
bulunmayı da unutmayın; 

Kadın ve töre cinayetleri 
artık bir son bulsun... 

Bununla birlikte; 
Güzelim doğamıza yapılan 

katliamlarda artık durdurul-
sun... 

Yani; 
Bir avuç ‘altın’ uğruna ya-

pılan doğa katliamları artık bir 
son bulsun... 

Ve bu duygularla; 
Yeniden ‘diriliş’ olarak kabul 

edilen Nevruz Bayramınız 
kutlu olsun...

NEVRUZLA YENİDEN DOĞUP DİRİLMEK 
GÜZEL BİR DÜNYA İÇİN DİLEK DİLEMEK 

Zirvede, BAU ve 
dünyanın önemli bilgi 
ve iletişim teknolojisi 

markalarından biri olan Hu-
awei Global arasında iş birliği 
protokolü de imzalandı.

Teknoloji ve eğitim dünya-
sının önemli isimlerinin de bir 
araya geldiği zirvede, eğitim 
ile teknolojinin iç içe geçtiği, 
eğitimde teknolojik materyal-
lerinin kullanımının arttırılması 
fikri hakim oldu.

BAU Global Başkanı Enver 
Yücel, burada yaptığı konuş-
mada, kurumlar ve Türkiye 
adına güzel bir iş birliği yaptık-
larını söyledi.

Eğitim, teknoloji, sağlık adı-
na teknolojik olarak ne varsa 
Huawei ile çalışmaya karar ver-
diklerini aktaran Yücel, “Bugün 
burada bir iyi niyet sözleşmesi 
yapacağız. Gerek geleceğin 
teknolojileri sağlıkta olsun, ge-
rekse eğitimde olsun, gerekse 
tarımda olsun, her alanda Hu-
awei ile birlikte çalışmalarımızı 
yürüteceğiz.” dedi.

Yücel, Kulakkaya Yaylası’n-
da program kapsamında hem 
bir sözleşme hem de çalıştay 
yaptıklarına dikkati çekerek, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Artık mekanların çok fazla 
bir önemi yok. Dünyanın bütün 
mekanları öğrenmek için ye-
terli. Bakın Kulakkaya Yaylası 
bir kampüs. Biz burayı öyle 
teknolojilerle donatabiliriz ki 

eğitimlerimizin çoğunu burada 
da yapabiliriz. Buradan gidip 
başka yerde de yapabiliriz. Ar-
tık bizim sınıfların, kampüsle-
rin dışına çıkmamız lazım. Bu 
mümkün mü? Mümkün. İşte 
buradaki tahta, bizi dünyanın 
her tarafıyla buluşturabiliyor. 
Öğretmen başına geçip yazı 
yazabiliyor. O zaman kampüs-
lerin sınırları artık kalkmıştır. 
Yeter ki biz onun içini doldura-
lım, teknolojisini geliştirelim.”

Yücel, eğitim grubu olarak 
55 yıllık bir kurum olduklarını 
dile getirerek, “Bizim kurum 
olarak içeriğimiz var, içerik 
zenginliğimiz çok fazla var. 
Bunu teknolojiyle entegre 
ettiğimizde, buluşturduğumuz 

takdirde insanlık adına, kurum-
larımız adına çok güzel işler 
olacak.” diedi.

Huawei Türkiye Genel Mü-
dürü Jing Li ise bir ülkenin en 
büyük değerlerinden birinin de 
eğitim olduğunu vurguladı.

Bahçeşehir Üniversitesi ve 
eğitim kurumlarının Türkiye’de 
eğitimin liderliğini, lokomotifini 
yapan bir kurum olduğuna 
işaret eden Li, “Dolayısıyla 
inovasyon alanında, yenilikçilik 
alanında beraber hareket et-
mekten büyük mutluluk duyu-
yoruz. Bu anlamda bazı konu 
başlıkları belirledik. Örnek 
veriyorum; akademik işbirlik-
leri, beraber ortak teknolojide 
inovasyon konuları. İnanıyo-

ruz ki bunlarla ilgili Türkiye’ye 
değer katacağız. Bunun kazan 
kazan bir iş birlikteliği olduğu-
nu ve Türkiye için çok büyük 
bir değer yaratacağına inanı-
yoruz.” diye konuştu.

BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin 
Karadeniz, Huawei ile yaptık-
ları iş birliğinin özellikle 5G, 
büyük veri, nesnelerin interneti 
gibi alanlarda yeni teknoloji-
lerin eğitime entegrasyonları 
ve yenilikçi çözümler geliştiril-
mesi üzerinden odaklandığını 
aktardı. Bu alanda hem birlikte 
araştırma, geliştirme çalışması 
yapacaklarını hem de eğitimde 
bu yeni teknolojilerin katma 
değer yaratacağı alanlarda iyi 
örnekler geliştireceklerini kay-
deden Karadeniz, “Mühendislik 
fakültesi öğrencilerimiz için bu 
yenilikçi teknolojilerin derslerini 
de konumlandırarak onların 
yeni teknolojileri daha hızlı 
anlamaları ve tasarlamaları için 
yardımcı olacağız. Kısacası 
aslında burada teknoloji alanın-
daki global bir firma ve eğitim 
alanındaki global bir organizas-
yon bir araya gelerek, güçlerini 
birleştiriyor.” dedi.

Açılış konuşmalarının 
ardından zirvede, “Eğitimde 
Yenilikçi Teknolojiler”, “Akıllı 
Kampüsler ve Hibrit Eğitim” 
konu başlıklı oturumlar gerçek-
leştirildi.

Haber-Resim: 
GİRESUN (AA)

Onur Saldun Durmuş 
Şehitleri Andı

Deva Partisi Giresun 
Merkez İlçe Başkanı 

Onur Saldun DURMUŞ,-
Çanakkale şehitlerini andı.
Yazılı bir açıklama yapan 
Durmuş,Çanakkale zafe-
rinin bir destan olduğunu 
ifade ederek bu tarihi 
mirasın gelecek nesillere 
aktarılmasını istedi.

Durmuş” 18 Mart 1915 
Çanakkale Zaferi, Türk 
tarihinde askeri ve siyasi 
başarı haricinde, azim 
inanç yiğitlik ile harmanlan-
mış bir destan olduğunu 
ifade eden Durmuş, bu 
destan Mehmetçiğin vatan 
ve millet sevgisinin ölüm-
süzlük anıtıdır “dedi.Deva 
Partisi’nde yapılan açıkla-
ma şöyle: “ Şehit kanıyla 

sulanmış bu kutsal top-
rakların ve değerlerin her 
daim emanetçisi,takipçisi 
ve koruyucusu olduklarını 
açıklayan Durmuş, bu zafe-
rin sadece geçmişimize ait 
aziz bir hatıra değil aksine 
geleceğe yürüyüşümüzün 
en güçlü ilham kaynakların-
dan biri olduğunu ifade etti.
Başta cumhuriyetimizin ku-
rucusu Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK, silah arkadaşları 
ve vatan uğruna canlarını 
feda ederek şehitlik merte-
besine ulaşmış tüm asker-
lerimize Allahtan rahmet 
dileyip, minnet ve şükranla 
andıklarını yaşananlar 
karşısında saygı ile eğildik-
lerini belirtti. .

Haber: Osman Yılmaz

KULAKKAYA YAYLASI’NDA TEKNOLOJi
iS BiRLiGi ZiRVESi YAPILDI
Giresun’un 1700 rakımlı Kulakkaya Yaylası’nda Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile 
Huawei ortaklığında “Kulakkaya Eğitim Teknolojileri ve Tasarım Zirvesi” yapıldı
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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

521 Mart 
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31.HAFTA 
SİVASPOR (İ)
32.HAFTA
MALATYASPOR (D)
33.HAFTA
BEŞİKTAŞ (İ)
34.HAFTA
KARAGÜMRÜK (D)

35.HAFTA
ADANA D. (İ)
36.HAFTA
ALTAY (D)
37.HAFTA
BAŞAKŞEHİR (İ)
38.HAFTA
HATAYSPOR (D)

Giresunspor’un kalan maçları

Gümüşkaya ‘Güçlü Şekilde 
Fenerbahçe’ye Döneceğim’

Giresun’da Amatör 
Maçlar Yine Ertelendi!

Fenerbahçe Kulübü, 
kadrosunda bulunan 

genç oyuncuları İsak Vural, 
Arda Güler, Melih Bostan, 
Osman Ertuğrul Çetin, 
Muhammed Gümüşkaya 
ve Ferdi Kadıoğlu için imza 
töreni düzenledi

Fenerbahçe’de sezonun 
ilk yarısında etkili bir per-
formansa imza atan ve kış 
transfer döneminde kiralık 
olarak GZT Giresunspor’a 
giden Muhammed, “Çok 
mutluyum. Bu zamana kadar 
desteğini esirgemeyen her-
kese çok teşekkür ederim. 
Burası benim yuvam” dedi.

Kulübün kapısından 11 
yaşında girdiğini aktaran 
Muhammed, “Sözleşmeler 

benim için biraz formalite. 
Fenerbahçe ile kalbim-
de bir ömürlük sözleşme 
imzaladım. Bundan dolayı 
çok gururluyum. Sezon 
sonunda daha güçlü 
şekilde Fenerbahçe’ye 
döneceğim.” açıklamasında 
bulundu.

Bölgede son iki hafta-
dır yağan yoğun kar 

yağışı, çoğu yerde olduğu gibi, 
Giresun’da da amatör futbola 
engel olurken; ilimiz genelin-
de bu hafta sonu 19-20 Mart 
tarihlerinde oynanacak bütün 
amatör maçlar Futbol İl Tertip 
Komitesi tarafından bir hafta 
daha kaydırıldı. 

Sosyal medya aracılığı ile 
tüm kulüplere çağrıda bulunan 
Giresun İl Futbol Temsilcisi 
Mustafa Kasap, il genelinde 
bu hafta sonu 19-20 Mart ta-
rihlerinde oynanması gereken 
tüm maçların, bir hafta daha 
kaydırıldığını belirterek, sporcu 
sağlığının daha önemli oldu-
ğunu ve bu yüzden böyle bir 
karar aldıklarını duyurdu.

Öte yandan, yoğun kar 
yağışı nedeniyle Tirebolu İlçe 
Stadı’nda hafta sonu oynan-
ması gereken Tireboluspor-
Espiyespor U 18 Ligi maçı ile 
Tireboluspor-Espiyespor U 
16 Ligine dair maç ve Tirebo-
luspor-Keşap Belediyespor 
arasındaki Süper Küme ve 
Altunsu-Samugüneyspor ara-
sındaki Birinci Amatör Kümeye 
dahil maçların, aynı fikstür 
üzerinden bir hafta sonraya 
kaldırıldığı bildirildi.

Giresunspor kulübün-
den yapılan açıkla-
mada, “Futbolcumuz 

Muhammed Gümüşkaya’yı 

tebrik ediyor, ay-yıldızlı forma 
altında başarılar diliyoruz” de-
nildi. Muhammed, Antalya’da 
oynanacak maçtan sonra milli 

takıma gidecek.Ümit Milli Fut-
bol Takımı’nın 25 Mart Cuma 
günü İskoçya ile deplasmanda 
oynayacağı 2023 UEFA U21 
Avrupa Futbol Şampiyonası 
Grup Eleme maçının aday 
kadrosu açıklandı. Aday kad-
roya davet edilen oyuncular, 
19 Mart Cumartesi günü saat 
17.00’de toplanacak.Ümit 
Milli Takım Teknik Direktörü ve 
Genç Milli Takımlar Sorumlusu 
Tolunay Kafkas, İskoçya maçı 
aday kadrosuna şu oyuncuları 
davet etti:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu 
(Beşiktaş), Berke Özer (Fe-
nerbahçe), Doğan Alemdar 
(Stade Rennais FC)Defans: 
Bünyamin Balcı (Fraport TAV 
Antalyaspor), Furkan Bayır 
(Aytemiz Alanyaspor), Emir 
Han Topçu (Çaykur Rizespor), 
Serdar Saatçı (Beşiktaş), Cenk 

Özkaçar (OH Leuven), Emre 
Kaplan (Atakaş Hatayspor), 
Cemali Sertel (Çaykur Rizes-
por)Orta Saha: Umut Güneş 
(Aytemiz Alanyaspor), Oğuz 
Aydın (Aytemiz Alanyaspor), 
Ali Kaan Güneren (MKE An-
karagücü), Doğucan Haspolat 
(Kasımpaşa), Muhammed Gü-
müşkaya (GZT Giresunspor), 
Mirza Cihan (Gaziantep FK), 
Hakan Yeşil (1461 Trabzon 
FK), Kerem Atakan Kesgin 
(Demir Grup Sivasspor), 
Gökdeniz Bayrakdar (Fra-
port TAV Antalyaspor), Barış 
Alper Yılmaz (Galatasaray), 
Kartal Kayra Yılmaz (Bereket 
Sigorta Ümraniyespor)Forvet: 
Enis Destan (Trabzonspor), 
Erencan Yardımcı (Aytemiz 
Alanyaspor), Ali Akman (Nec 
Nijmegen), Tiago Süer Barba-
ros Çukur (Watford FC)

MUHAMMED iSKOCYA YOLCUSU!
Giresunsporlu Muhammed Gümüşkaya, Ümit Milli Takımımızın 25 Mart 2022 tarihinde İskoçya’da 

oynayacak olduğu UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçı aday kadrosuna davet edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 
Süper Lig ve TFF 1. Lig’in  önümüzdeki 

üç sezonuna dair açtığı yayın ihalesi için Sa-
ran Media Group’tan önemli bir açıklama geldi. 
Saran’dan yapılan açıklamada, TFF’nin kararın 
geciktiği, bu durumun teklifini geri çeken mev-
cut yayıncı kuruluşun lehine olduğu vurgulandı. 
Saran, TRT’nin teklifini çektiği Paket 1 D’ye de 
talip olduğunu duyurdu. Açıklama şu şekilde:

“14 Mart 2022 Pazartesi günü yapmış olduğu-
muz açıklamada ifade ettiğimiz gibi, grubumuz 
devam eden naklen yayın ihalesi süreciyle ilgili 
tüm yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra 
karşılıklı imzayı bekleme aşamasındayken, 
uzayan süreçle de birlikte kamuoyunda lüzum-
suz tartışmalar ve algı sorunları oluşmuş; bu 
nedenle de açıklama yapma gereği doğmuştur.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, şartname 
dahilinde yapmış  olduğumuz teklifleri içeren 
ve mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden çekilme-
siyle birlikte kazanmış olduğumuz paketlerin 
yanı sıra, bir de 1A dahil tüm paket kırılımlarını 
kapsayan Süperlig TV teklifi yapmıştık.Bu teklif 
çerçevesinde, grubumuzca TFF’ye, teminatlı 
olarak ve yarısı dolar cinsinden olmak üzere 
toplam 125 milyon dolar garanti edilirken, 
üzerine Kulüpler Birliği ile gelir paylaşımlı bir 
de model önermiştik.Söz konusu yeni yapı-
nın yayıncı kuruluşun şartnameye aykırı olan 
teminatsız teklifinin aksine teminatla destek-
leniyor olması, iş modelimizi mevcut yayıncı 
kuruluşun yıllık sadece yüzde 10 artış öngören 
2.105.000.000 TL’lik teklifinden açıkça daha 
yüksek ve somut olarak da daha güvenli bir 
teklif yapmaktaydı. Ezber bozan Süperlig 
TV teklifimizle Türk futbol pazarına yeni bir 
vizyon ve beraberinde güzide kulüplerimize de 
yayıncısının esiri olmak yerine kendi ürününün 
sahibi olma fırsatını sunmuştuk. Gelinen nok-
tada kaybedilen her dakikanın mevcut yayıncı 
kuruluş lehine ve yarattığımız bu tarihi fırsat 
aleyhine işlediğini de özellikle belirtmek isteriz.

Bu konuyu netleştirirken ayrıca belirtmek is-
teriz ki, TRT’nin ihaleden çekildiğini de öğren-
miş bulunmaktayız. TFF’nin 28 Şubat 2022’de 
resmi sitesinden yaptığı duyuruya ve kurumu-
muza yazdığı yazıya istinaden, mevcut durum-
da, Paket 1D için sözleşme yapma hakkının 
yasal olarak tarafımıza geçmesi sebebiyle, ilgili 
sözleşmeyi de imzalamaya hazır olduğumuzu 
bu vesileyle ayrıca duyurmak isteriz.”

NELER OLACAK?
Saran Grup, Süper Lig yayın ihalesi için açıklama yaptı. Açıklamada, TRT’nin çekildiği pakete de talip olundu-

ğu vurgulanırken, önceki tekliflere atılan imzaların bir an önce onaylanmasının beklendiği de kaydedildi
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YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

Görelespor Yönetimi Futbol 
Federasyonundan gelecek müjdeli 
haberi beklerken Ocak ayının 
söylenmesi ancak tam olarak  bir 
tarihin verilememesi müjdeninde 
yarım kalmasına neden oldu.
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Giresunspor deplasman-
da oynadığı maçta An-
talyaspor’a 4-1 mağlup 

oldu. Maçın hemen başında yenik 
duruma düşen Çotanaklar, 62’de 
Doğukan’ın golüne engel olamadı 
ve fark ikiye çıktı. 67’de Muham-
med’in golüyle umutlansak da ev 
sahibi Fernando ve Naldo’nun 
golleriyle farka koştu.

MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Akdeniz ekibi öne 

geçti. Fernando’nun soldan kul-
landığı kornerde ceza sahasına 
gönderdiği ortaya arka direk önün-
de iyi yükselen Veysel Sarı’nın 
kafa şutunda, meşin yuvarlak kale 
çizgisi gerisindeki Aziz Eraltay’a 
çarpıp, oyun alanına geri döndü. 
Mücadelenin hakemi Mustafa Kür-
şad Filiz, VAR odasından gelen 

uyarı üzerine topun kale çizgisini 
geçtiğine karar vererek, santra 
noktasını gösterdi: 1-0.

22. dakikada Umut Nayir’in 
kaleci Boffin’in öne çıktığı pozis-
yonda, ceza sahası sol çaprazdan 
aşırtma vuruşu üstten auta çıktı.

37. dakikada Umut Nayir’in 
ceza sahası dışı sağ çaprazdan 
şutunda kaleci Boffin, meşin yu-
varlağı kontrol etti.Karşılaşmanın 
ilk yarısını Fraport TAV Antal-
yaspor 1-0 önde bitirdi.

46. dakikada ceza sahası içi 
sağ çaprazında topla buluşan Haji 
Wright, kaleciyle karşı karşıya 
kaldı. Bu futbolcunun yerden 
yaptığı vuruşta kaleci Okan gole 
izin vermedi.

50. dakikada Antalyaspor’un 
kazandığı serbest vuruşta 

Fernando’nun ortasına yükselen 
Veysel Sarı’nın kafa vuruşunda 
top kalenin üstünden az farkla 
dışarıya gitti.

62. dakikada Ghacha’nın 
pasında topla buluşan Doğukan 
Sinik, ceza sahası dışından sağ 
ayağıyla yaptığı yerden vuruşta 
topu uzak köşeye göndererek 
filelerle buluşturdu ve farkı 2’ye 
çıkardı. 2-0

67. dakikada Giresunspor’un, 
VAR incelemesi sonucu kazandığı 
penaltı vuruşunda topun başına 
geçen Muhammed Gümüşkaya 
kaleciyi ve topu ayrı köşelere gön-
dererek meşin yuvarlağı ağlarla 
buluşturdu. 2-1

80. dakikada Hakan Özmert’in 
köşe vuruşundan yaptığı orta 
sonucu Luis Adriano’nun kafa 

vuruşunda top üst direğe çarparak 
dışarıya gitti.

81. dakikada ceza sahası 
içerisinde yaşanan karambolde 
Floranus’un vuruşunda kaleci 
Okan’dan dönen top, Ghacha’nın 
önünde kaldı. Ghacha’nın gelişine 
vuruşunda kaleci Okan yine golü 
kurtarırken dönen top bu defa 
penaltı noktası üzerinde Fredy’nin 
önünde kaldı. Fredy’nin gelişine 
yaptığı sert vuruşta top Fernan-
do’nun sırtına çarpıp yön değişti-
rerek ağlarla buluştu. 3-1

90+4. dakikada sağ çapraz-
dan kazanılan serbest vuruşu 
kullanan Hakan Özmert’in ceza 
sahası içine yaptığı ortada kafa 
vuruşunu yapan Naldo topu 
filelere göndererek maçın sonu-
cunu tayin etti. 4-1

ANTALYA’DA KAYIPLARI OYNADIK
DAĞILDIK

Son haftalarda başa-
rılı sonuçlar alarak 
çıkış yakalayan iki 

takımın karşılaşmasında ev 
sahibi takım güldü. Antal-
yaspor karşısında yaptığı 
maçlarda üç beraberlik hari-
cinde galibiyet alamamış olan 
Giresunspor bu maçı dönü-
şüm maçı olarak görüyordu. 
Antalyaspor ise Nuri Şahin ile  
uzun süredir galibiyet alarak 
başarılarını sürdürüyorlardı. 
Bu maça verdikleri önemi 
18 yaş altı Antalyalı gençleri 
ücretsiz maça davet ederek 
seyirci avantajını da sağlamak 
istemişler.

Ayrıca yeşil saçlı Gi-
resunspor’u temsil eden 
Koreografi’yi kapalı trübüne 
asmışlar. Bu maça verilen 
değeri gösterir. Bu maçta 
kazanmaları için seyirci 
avantajını üst planda tutmuş-
lar. Antalyaspor da  dört gol 
atarak seyircisini coşturdu. 
Oyuna başlayan taraf Gire-
sunspor olmasına rağmen ilk 
korneri kazanan taraf beşinci 
dakikada Antalyaspor oldu. 
Atılan kornere kafa vuran 
Veysel, çizgiden topu çıkaran 
Aziz Behiç’in Var pozisyo-
nu sonrası Anatalyaspor 
golü olarak kayda geçti. 
Aziz Behiç’in çizgi üzerinde 
durması gerekirken yirmi 
santim içerden topu çıkarma-
sı pozisyon hatasıydı. Erken 
gol Antalyaspor için avantaj 
olurken erken gol moral ve 
motivasyon olarak Gire-
sunspor takımını bozdu.

Hakem, her iki takım 
futbolcularının kendilerini yere 
atmalarına faul vermeyerek 
oyunu devam ettirdi. Gire-
sunspor’da geçen hafta sakat-
lanan Flavio’nun olmayışını 
çok aradı. İlk yarı dört gol po-
zisyonuna giren Giresunspor 
bu fırsatlardan faydalanama-
dı. Erken gol ev sahibi için 

avantaj oldu. Giresunspor’lu 
futbolcular erken gelen golden 
sonra yakaladıkları pozisyon-
lardan faydalanamayınca dev-
reyi mağlup olarak soyunma 
odasına gitti.

İkinci yarı beraberlik 
umutları ile aynı kadro ile 
mücadele eden Giresunspor 
futbolcular ayakta top tutama-
dılar. Kazandıkları topu çabuk 
kaybettiler. Antalyaspor ise 
baskısını artırarak farkı açmak 
istedi. Giresunspor defansının 
uzaklaştıramadığı topu Do-
ğukan kesme bir vuruşla takı-
mının ikinci golü olarak farkı 
ikiye çıkardı. Giresunspor’un 
korner atışından Antalyaspor-
lu futbolcunun elle oynaması 
sonucu Giresunspor’un 
kazandığı penaltıyı Mu-
hammet gole çevirerek farkı 
bire indirdi. Giresunspor da 
umutlar artarken Giresunspor 
defansının uzaklaştıramadı-
ğı topu Frederik üçüncü gol 
olarak Giresunspor ağlarına 
gönderdi. Giresunspor da 
oyun disiplini de bozuldu. Ya-
kın mesafelerden yakalanan 
gol pozisyonları heba edildi. 
Futbolda bir kural vardır. Ata-
mayana atarlar..

İki metreden gol atamıyor-
san oyun disiplini bozulunca 
dördüncü golü de kornerden 
kalende görürsün. Üç maçlık 
seri bozuldu. Bu zamana 
kadar Antalyaspor ile yapılan 
maçlarda sadece üç bera-
berlik alabilmiş Giresunspor, 
galibiyeti yok..

Lig sıralanmasında alt 
sıralarda bulunan takımların 
sadece Rizespor’un üç puan 
kazanması haricinde diğer 
takımların mağlup olması 
Giresunspor için avantaj ol-
muştur. Yine de alt sıralardan 
seri maçlar kazanarak tehlikeli 
bölgelerden uzaklaşmamız 
gerekir. 

Bu futbolla değil..

Ayhan Yüksel
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Giresunspor,deplasmanda oynadığı karşılaşmada 90 dakika boyunca istediklerini sahaya yansıtamadı ve Akdeniz ekibine 4-1 gibi açık farkla mağlup oldu
STAT: Antalya HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz HH, Deniz Cafer 

Özaral HH, Murat Altan HH
ANTALYASPOR: Boffin HH, Floranus HH, Veysel Sarı HHH, Naldo 

HHH, Güray HH, Fernando HH (Sinan Gümüş dk. 84 ?), Poli HH (Hakan 
Özmert dk. 70 HHH), Ndao HHH (Ghacha dk. 59 HH), Doğukan HHH 
(Kudriashov dk. 70 HH), Luiz Adriano HHH, Haji HHH (Fredy dk. 59 HHH)

GIRESUNSPOR: Okan Kocuk H, Hayrullah HH, Diarra H, Alexis Rafael 
H, Aziz Eraltay H, Traore H (Doukara dk. 68 H), Suleymanov H (Diabate 
dk. 68 H), Muhammed Gümüşkaya HH, Chiquinho H, Serginho H, Umur 
Nayir H

GOLLER: Veysel Sarı (dk. 7), Doğukan Sinik (dk.62), Fernando (dk.81), 
Naldo (dk. 90+4) (Antalyaspor), Muhammed Gümüşkaya (dk. 67) (Gire-
sunspor)

SARI KARTLAR: Doğukan Sinik, Floranus, Fernando (Antalyaspor) 

4-1

Yeşil-beyazlı ekibimiz, 
Göztepe ve Çaykur Ri-

zespor’un ardından Gaziantep 
FK’yi de dize getirmişti. Pa-
zar günü Antalyaspor’a 
misafir  olan Yeşil-be-
yazlılar, sahaya 
galibiyet için çıktı. 90 
dakika sonunda  za-
ferle ayrılabilseydi, 
bu sezon ilk kez 4’te 
dört yapmış olacaktı. 
Bu gerçekleşmedi ve Çotanaklar 
puansız şekilde geri döndü.

BiR iLK GERCEKLESMEDi!
Giresunspor, Antalyaspor 
deplasmanında sahadan 
3 puanla ayrılmayı başarabilseydi 
bu sezon ilk kez üst üste 
dört maç kazanmış olacaktı


