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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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DEPREME NASIL 
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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
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

“Suriye'de 
bizim 
ne işimiz var”, 
öyle mi?..
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 ZAFERTEPE'DE 
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YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ
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VURMA AVCI 
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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 
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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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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
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GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI
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UĞUR GEZİCİ
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 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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Palyatif Bakım

“ALLAH’IN YOLUNDAN GİDEN 
İLE GİTMEYENİN MUKAYESESİ” 
(ZÜMER SURESİ, 39/22. 
AYETİN KISA ANALİZİ )
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Palyatif Bakım

HALKIN PARTİSİ 
HALKIN İKTİDARI

(Yazısı Sayfa 3’te)

Murat KILINÇ

Salonun büyük ilgisi 
ile karşılanan Öztürk, 
Türkiye’yi dünyanın 

en büyük 10 ekonomisi arası-
na sokacaklarını öne sürdü

Partililerin aktif şekilde çalış-
masını isteyen Öztürk, ’Türki-
ye’nin demokrasi ve kalkınma 
mücadelesinde bugün geldiği 
yere bakılınca reformların, kat 
edilen mesafenin çok büyük 
bir bölümünün altında AK 
Parti hükümetlerinin imzasının 
olduğu görülecektir. Ülkemizi, 
Cumhuriyet tarihinde yapılanın 
tamamını 5’e, 10’a katlayan 
eserlerle donattık. Her alanda, 
hak ettiği hizmetlere kavuş-
turduğumuz Türkiye’yi dün-
yanın en büyük 10 ekonomisi 
arasına sokacak çalışmaları-

mız halen devam etmektedir. 
Salgın döneminde herkes içine 
kapanırken Türkiye’nin ihraca-
ta ve üretime yüklenmesinin 

amacı bu fırsatı değerlendir-
mektir. Döviz kuru üzerinden 
ekonomimizi çökertmeye 
çalıştılar. Allah’a şükür, alınan 
tedbirlerle bu sinsi plan etkisiz 
hale getirildi. Salgının küresel 
enerji ve emtia fiyatlarında yol 
açtığı fevkalade artışların ve 
kur dalgalanmalarının etkisiyle 
enflasyonda arzu etmediğimiz 
artış yaşandı. Hükümetimiz 
çalışanlarımızı hayat pahalılığı 
altında ezdirmemek için ciddi 
iyileştirmeler yaptı, yapıyor. 
Sayın Cumhurbaşkanımız, 
gelişmelere göre, enflas-
yon farkı başta olmak üzere 
tüm çalışanlarımızın kazanç 
seviyelerini korumaya devam 
edeceğiz”şeklinde konuştu.

n SAYFA 3’TE

‘KAZANC SEViYELERiNi
KORUMAYA DEVAM EDECEGiZ’

CEMAL ÖZTÜRK PARTİLİLERLE BULUŞTU

AK Parti Giresun Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi 
Cemal Öztürk, İl Danışma Kurulu Toplantısında önemli mesajlar verdi.

İstanbul’daki Batlamalılar Derneği,Ramazan’da köylerdeki 
vatandaşlara destek olmak için muhtarları topladı

NUH TANRIVERDi VE
EKiBi iZ BIRAKIYOR
İstanbul Batlamalılar Derneği, örnek çalışmalara devam ediyor. Başkan 
Nuh Tanrıverdi ve derneğin önemli kurmayları Giresun’a gelerek ilin önde 
gelen kurum ve kişilerini ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu...

Ramazan’da yö-
redeki dar gelirli 
bireylere yardım 

yapmak istediklerini anla-
tan Tanrıverdi, “Bunun için 
Batlama’daki muhtarlarımızla 
bir araya geldik ve köylerdeki 
insanlarımızla ilgili birlikte 
çalışma yapma kararı aldık.
Tüm muhtarlarımıza ayrı ayrı 
teşekkür ediyoruz.Yönetim 
kurulumuzda birlik ve bera-
berlik var. Burada benden 
önceki başkan arkadaşla-
rım ve kongrede yarıştığım 
rakibim var. Yani eski ve yeni 
tüm yönetimler tek yumruk 
halindeyiz” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan ve 
Başkan Tanrıverdi’nin yapıcı 
mesajlarına tam destek ve-
ren, derneğin önemli kurmay-
ları; Ömer Çakır, Hüseyin 
Melikoğlu, Refik Kurtulmuşlu, 
Mehmet Yiğit, Şahin Turan, 

Bahtiyar Memi, İbrahim Ök-
süz, Ali Harmanşa, Sadettin 
Harmanşa ve Zekeriya Dilli, 
şehirde kendilerine gösteri-
len ilgi ve alakaya teşekkür 
ettiler. 

Haber: Hakan Çelebi

BAŞER: “GÜMRÜK BİNASI KULLANIMI VE LİMAN İÇİN KAMUOYUNA AÇIKLAMA YAPILMASINI BEKLİYORUZ” DEDİ

‘BANKA DEKONTLARINI LUTFEN ACIKLAYIN’
Gelecek Partisi Giresun 
Merkez İlçe Başkanı 
Mustafa Başer, liman 
sahası içinde bulunan 
Gümrük Binası’nda 

siyasi toplantı 
yapılmasının yasal 

olup olmadığını sordu.

Bu salonda diğer partilere 
de toplantı izni verilip ve-

rilmediğinin kamuoyuna açıklan-
masını isteyen Başer” iGümrük 
binasının sahibi kimdir? Binanın 
alt katını Giresun Belediyesi kul-
lanıyor, üst kat konferans salonu-
nu ise Ak parti teşkilatı kullanıyor. 
Milletimizin vergileri ile yapılan 
Bu bina AK PARTİ ‘ye mahsus 
olarak mı yapıldı.?”diye sordu

Başer şöyle konuştu: “Giresun 
Gümrük Müdürlüğü tarafından 
kiraya veriliyor ise ne tesadüftür 
ki Ak Parti organizasyonları hariç 
hiçbir kuruma neden kiraya veril-
miyor? Eğer bu programlara dair 
kiraya veriliyor ise kamuoyuna 
bununla alakalı bilgi ve belgelerin 
(banka dekontlarının ) ibra edil-
mesini yetkilerden rica ediyorum, 
bizleri de aydınlatsınlar. n 2’DE

Türkiye Değişim Partisi 
Merkez İlçe Başkanı İlhan 

Kara,Genel Başkanları Mustafa 
Sarıgül’den başka bir çare olma-
dığını öne sürdü.İlçe Teşkilatı 

olarak esnafı ziyaret eden Kara 
ve ekibi halkın sorunlarını dinle-
di.Halkın ilgisine teşekkür eden 
Kara” Teşkilatı olarak Giresun 
Merkez Teyyaredüzü Mahalle-

si’nde Esnaf ziyaretleri organi-
zasyonumuzu gerçekleştirdik. 
Esnaftan çok samimi ve sıcak 
tepkiler aldık. Gündeme dair 
sohbetlerimizde ilk konu ülkenin 
içinde bulunduğu ekonomik dar 
boğaz oldu.. Çalışmalarımız tüm 
hızıyla devam edecek… Türki-
ye’ye Değişim gerek. #ÇARE-
SARIGÜL”şeklinde konuştu..

Ziyarete partinin marka ismi 
ve il başkanı Selim Çilesiz de 
katıldı ve halktan büyük ilgili 
gördü.Çilesiz’in ,Sarıgül ile 
ilgili bir diyaloğu sanal alemde 
büyük yankı yaratmıştı. 

iLHAN KARA: CARE SARIGUL
GİRESUN huzurevi 

ve rehabilitasyon 
merkezi ziyaretinde yaşlı-
larla hasret gideren iyi parti 
heyeti, projelerini de anlattı. 

Yaşlılar ise misafirlere 
yakın ve sıcak ilgi gösterdi.

İYİ Parti İl Başkan 
Yardımcısı Necati Kara, 
yaşlıları asla sahipsiz bırak-

mayacaklarını ifade ederek, 
“Partimiz ilk seçimde açık 
ara iktidar olacak. Medya 
kuruluşları görmese de biz-
ler ve halkımız bu gerçeği 
görüyor. Biz iktidara gelince 
partimiz yaşlılarla ile ilgili 
her türlü müjdeyi hayata 
geçirecektir” dedi.

Haber: Osman Yılmaz

İYİ Parti kurmayları, yaşlıları unutmadı

iYi PARTiLiLER
YASLILARLA BULUSTU
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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 
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Sekreter Yardımcısı  sorumluymuş 
gibi bir algı yaratılmak 
istenmektedir.
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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 
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diye sevinelim mi? Yoksa , yasa ve  
yönetmelik  tanımadan savurgan ve 
hoyrat işlerin yapılmasını isteyen    
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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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BAŞER: “GÜMRÜK BİNASI KULLANIMI VE LİMAN İÇİN KAMUOYUNA AÇIKLAMA YAPILMASINI BEKLİYORUZ” DEDİ

‘BANKA DEKONTLARINI LUTFEN ACIKLAYIN’
Gelecek Partisi Giresun 

Merkez İlçe Başkanı 
Mustafa Başer, liman 
sahası içinde bulunan 

Gümrük Binası’nda 
siyasi toplantı 

yapılmasının yasal 
olup olmadığını sordu.

Yoksa iktidar partisi ken-
dine özel olarak mı Gi-
resun Gümrük Binası’nı 

kullanıyor? Liman sahsında 
siloların sökülmesi haricinde bir 
faaliyetin olmaması insanların 
işsiz kalması iktidar sahiplerini 
hiç rahatsız etmiyor mu? İşsizli-
ğin arttığı ,geçim sıkıntısının hat 
safhaya çıktığı ,iş kur kapıların-
da insanımızın asgari ücret dahi 

olsa iş bulma umudu ile perişan 
edildiği günümüzde limanda ça-
lışan 200 kişinin işsiz bırakılma-
sı hangi vicdana sığmaktadır. 
İktidar giderayak yapmış olduğu 
zam yağmurundan ne zaman 
vaz geçecek ,yoksa milletimiz-
den intikam mı alıyor.

Biz Gelecek Partisi olarak 
bu duruma artık sessiz kalma-
yacağız. Bizim iktidarımızda 

haksızlık, adaletsizlik ,usul-
süzlüğün ve adam kayırma-
nın olamayacağı bir dönem 
GELECEK’ tir.Türkiye’mizde ve 
Giresun’umuzda özel müteşeb-
bislerin önü açılarak ,istihdam 
seferberliği yapılacak, üretim 
teşvikleri artırılarak üretimin 
önü açılacaktır. Alan bazlı teş-
vikler değil ürün bazlı teşvikler 
artırılarak üretim kapasitesi ço-

ğaltılıp üreticimizin alın terinin 
tam karşılığı alması sağlanarak 
ürün bolluğu yaşanacaktır.

Gelecek Partisinin iktidar 
veya iktidar ortağı olduğu dö-
nemde üretim artacak, yolsuz-
luk ve usülsüzlüğün kalkacağı 
, milletimizin market kuyruk 
sıralarından kurtulacağı bir 
dönem GELECEK.”

Haber: Mustafa Cici

Müftü Topcan’dan gençlere: 
Hayatın öznesi olun

Giresun İl Müftüsü 
Ramazan Topcan, 

ortaokul öğrencileri ile bir 
araya geldi. 

Giresun merkezde bulu-
nan Kanuni ve Mehmet Akif 
Ersoy ortaokullarını ziyaret 
eden İl Müftüsü Ramazan 
Topcan, okul idarecileri ve 
öğrencilerle bir araya geldi.   

Burada öğrencilere hitap 
eden İl Müftüsü Topcan, 
şu tavsiyelerde bulundu, 
“Sevgili gençler! Etrafınızda 
olup biten olaylara bigane 
kalmayın. Hayatın öznesi 
olun. Mutlaka bir sosyal 
sorumluluk projesinde görev 
alın. Önümüzde müba-
rek Ramazan ayı var. Bu 
mübarek ayda hatıralarınız 
olsun. Başkalarının ihti-

yaçlarına yardımcı olarak 
da mutlu olmayı öğrenin. 
Başkalarının gözündeki 
ışık olmanın verdiği huzuru 
yaşayın. Tutun büyüklerini-
zin ellerinden, istifade edin 
onların asırlık tecrübelerin-
den. Varlıklarınızı arkadaş-
larınızla paylaşın. İyi geçim 
sahibi olun. Arkadaşlarınızla 
rekabet değil iş birliği içinde 
çalışmayı önemseyin. Ar-
kadaş seçiminde çok ama 
çok dikkatli olun. Sıradan 
insanlarla değil aranan 
dostlarla arkadaş olun. 
Yaşadıklarımız arkamızda 
kalmıştır, hiçbiri geri gel-
meyecektir. Her gününüzü 
hatta saatlerinizi kendinize 
ve topluma ait faydalı bir ilgi 
alanı oluşturarak yaşayın.”

Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü’ne bağlı ekipler 

daha güzel bir Giresun için hız 
kesmeden devam ediyor.

Ekipler tarafından, yeni 
park yapımı, mevcut parklarda 
onarım, yaşam alanlarında dü-
zenleme, ot biçme ve peyzaj 
çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Giresun’un doğal güzelliği-
nin bilincinde olarak çok daha 
güzel ve yüksek standartlarda 
yaşam imkânı için çalışan 
ekipler birçok bölgede eş 
zamanlı olarak çalışmalarını 
sürdürüyor. Belediye Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri 
tarafından yapılan açıklama-

da, çevreye farklı bir görünüş 
kazandıran çalışmalara yaz 
aylarında verilen önemin kış 
aylarında da devam ettiği 
vurgulanarak: “Amacımız 
vatandaşlarımızın bir günlük 
stresten bir nebze uzaklaş-
tıkları alanları daha kullanı-
labilir hale getirmek. Park ve 
bahçeler vatandaşlarımızın en 
büyük sosyal faaliyet alanları. 
Bu mekânlarda gerekli bakım 
çalışmalarını yapıyoruz. Aynı 
zamanda belediyemize ait 
seramızda bahar mevsiminde 
dikilecek çiçeklerin yetiştirme 
çalışmaları da devam ediyor” 
denildi.

Giresun Yavuzkemal 
Belediye Başkanı Adem 

Önal: “Bu zamanlarda genel-
likle kar olmuyordu, kasım ve 
ocak ayları arasında kar yağışı 
oluyordu ama mevsim bu yıl 
değişik oldu, ilkbaharın başın-
da bu denli kar var”

İlkbaharın yaklaşmasıyla do-
ğanın uyanışının beklendiği Ka-
radeniz’de yaylalar ve yüksek 
bölgelerdeki yerleşim birimleri, 
son zamanlarda devam eden 
yağışlarla kar altında kaldı.

Karedeniz yaylaları son yıl-
ların en fazla kar yağışını aldı. 
Geçmiş yıllarda martın son 
günlerinde kar örtüsü yok deni-
lecek kadar az olan 1500-2 bin 
rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 
2 metreyi aşıyor.

Belediyeler, İl Özel İdareleri, 
Orman Genel Müdürlüğü ile 
Devlet Su İşleri (DSİ) bu böl-
gelerde yoğun bir şekilde karla 
mücadele ediyor. Giresun’un 
Dereli ilçesi Yavuzkemal belde-
sindeki 1700 rakımlı Kulakkaya 
Yaylası da kar kalınlığının fazla 
olduğu yerler arasında. Yay-
ladaki bazı ev ve iş yerlerinin 
pencere ile kapıları kardan 
kapanmış durumda. Yaylada 
ilkbaharın hissedilmesiyle 
karların erimesi ve doğanın 
canlanması bekleniyor.

“Son yılların en fazla 
kar yağışı gerçekleşti”

Yavuzkemal Belediye Baş-
kanı Adem Önal, AA muhabiri-
ne, martın sonuna gelinmesine 

rağmen karla yoğun şekilde 
mücadele ettiklerini söyledi.

Kış sezonunun bitmek üze-
re olduğunu ancak kar örtüsü-
nün halen kalkmadığını ifade 
eden Önal, “Şu anda yerleşim 
birimlerinde 1,5 metre civarın-
da kar var. Kulakkaya Yayla-
sı’nda 2 metrenin üzerinde kar 
var. Son yılların en fazla kar 
yağışı gerçekleşti.” dedi. Önal, 
yaylaların ve yerleşim birimle-
rinin yollarını açık tutmak için 
gece gündüz çalıştıklarını dile 
getirerek şöyle devam etti:

“6 mahallede 70 yerleşim 
birimimiz var, sürekli yollarımı-
zı açık tutuyoruz. Karadeniz’in 
en çok karla mücadele yapan 
belediyelerinden biriyiz. Ku-
lakkaya Yayla’mız da turizmde 
önemli bir yer, Türkiye’nin 
Davos’u olma yolunda bir 
yaylamız. Bazı evlerin girişleri 
karla kaplanmış durumda.” 
diye konuştu.

Geçmiş yıllarda ilkbaharın 

hissedilmesiyle vatandaşların 
köylerde ve yaylalarda tarım 
yapmaya başladığını anlatan 
Önal, “Bu zamanlarda genel-
likle kar olmuyordu, kasım ve 
ocak ayları arasında kar yağışı 
oluyordu ama mevsim bu yıl 
değişik oldu, ilkbaharın başın-
da bu denli kar var.” dedi.

Adem Önal, ilkbaharın etki-
siyle karın hızlı şekilde erimesi-
ni beklediklerine işaret ederek 
sözlerini şöyle tamamladı: 
“Bundan sonra karlar eridiğinde 

halkımız kar yağışıyla ertelediği 
işlerini yapmaya başlayacak. 
Nisan ve mayıs aylarında köy-
lerden yaylalara çıkışlar olacak, 
kar çok olsa da halkı mağdur 
etmeyip yolları açıyoruz. Tabii 
ki kar dolayısıyla biraz gecikme 
yaşanabilir ama hayvancılık 
yapan vatandaşlarımız yaylaya 
çıkmak zorunda, kar çok da 
olsa hayat devam edecek.” 

Haber-Resimler: 
GİRESUN (AA)  

 GÜLTEKİN YETGİN

Karadeniz yaylaları 
beyaz örtüyle kaplandı
Hava sıcaklığında artış beklenen Karadeniz’de, yaylalar ve yüksek bölge-

lerdeki yerleşim birimleri 2 metreyi bulan kar örtüsü altında kaldı

Park Bahçe Ekipleri 
4 Mevsim Sahada



AK Parti İl Başkanı Kenan 
Tatlı’nın başkanlığında; 

Milletvekili Cemal Öztürk, Mil-
letvekili Kadir Aydın, Milletvekili 
Sabri Öztürk’ün katılımlarıyla, 
İl Genel Meclis Başkanı Ahmet 
Şahin, İl,ilçe ve belde belediye 
başkanları, 3 Ana Kademe İlçe 
Başkanları ve teşkilat mensupla-
rıyla birlikte Aralık Ayı Daraltılmış 
İl Danışma Toplantısı, Gümrük 
Binası Konferans Salon’unda 
gerçekleştirildi.

Divan başkanlığını yapan Ke-
nan Tatlı, her ay gerçekleştirdik-
leri danışma toplantılarıyla birlikte 
teşkilat mensuplarıyla bir araya 
gelmenin mutluluğunu yaşadığı-
nı, yüz yüze istişare ve değerlen-
dirmelerle daha güzel yarınlara 
kavuşabileceklerini iletti.

Tatlı şöyle konuştu: Sayın 
Divan

Sayın Milletvekillerimiz
Kıymetli İl Yönetim Kurulu 

Üyelerimiz
Değerli İlçe Başkanlarımız Ve 

Yönetimleri
Çok Kıymetli Belediye Baş-

kanlarımız
Önceki Dönemlerde Davamıza 

Hizmet Etmiş Olan Çok Değerli 
Milletvekillerimiz, 

İl Başkanlarımız, İlçe Başkan-
larımız, Belediye Başkanlarımız

Kıymetli Gençlik Ve Kadın Kol-
ları Başkanlarımız Ve Yönetimleri

Değerli İl Genel Meclisi Baş-
kanım

İl Genel Meclis Ve Belediye 
Meclis Üyelerimiz

Davamızın Çok Değerli Teşki-
lat Mensupları

Mart Ayı Daraltılmış İl Danış-
ma Meclisi Toplantımıza Hepiniz 
Hoşgeldiniz.

Sizleri Sevgi Ve Saygıyla 
Selamlıyorum.

Değerli Kardeşlerim,
 Bugün Bütün Teşkilat Üyeleri-

mizle Bir Aradayız. 
Danışma Meclislerinin Temel 

Özü Karşılıklı Olarak Hem Teşki-
lat İçi Hem Yerel Yönetimler Bağ-
lamında Hem De Genel Siyasete 
İlişkin İstişarelerde Bulunmaktır. 

Bunu Teşkilatlarla, Meclis Üye-
lerimizle, Yerel Yönetimlerimizle 
İstişare Ederek Varsa Eksiklerimi-
zi Gidererek Tamamlamak Daha 
Doğruyu Daha Verimli Yolu Tespit 

Etmektir. 
Dolayısıyla Genel Merkezimi-

zin Yeni Oluşturmuş Olduğu Bu 
Danışma Meclisi Formatının İn-
şallah Hayırlara Vesile Olmasını 
Cenab-I AllahtanNiyazEdiyorum.

Çok Kıymetli Dava Arkadaş-
larım, Bildiğiniz Üzere 2023 
Hedeflerimiz Doğrultusunda 
Çalışmalarımıza Tüm Hızıyla 
Devam Etmekteyiz.

Bu Zor Dönemde Önceliğimiz 
Teşkilatımızı Diri Ve Canlı Tut-
maktır. Bu Doğrultuda İl Başkanı 
Olarak Tüm Teşkilat Mensupları-
mıza Ziyaretler Yapmaktayız. Ön-
celiğimiz Takım Halinde Motive 
Olmaktır. 

Aynı Şekilde İlçe Başkan-
larımızın Da Bu Çalışmaları 
İlçelerinde Yürütmesi, Çalışma 
Arkadaşlarımızın Motivasyonu 
İçin Oldukça Önemlidir.  

Ayrıca Son 5 Aylık Dönemde 
Gerçekleştirmiş Olduğumuz İl 
Yönetim Kurulu Toplantılarına, 
Her Hafta Ayrı Bir İlçe Başkanı-
mızı Davet Ederek, Hem Birlik-
teliğimizi Tazelemek Hem De 
Toplantıların İşleyişi Hakkında 
Başkanlarımıza Olanak Sağlamış 
Olmaktayız.

Aynı Şekilde Bu Çalışmalımızı 
Üç Kademe Başkanlar Nezdinde 
De Gerçekleştireceğiz.

Değerli Arkadaşlar, Yine Aylık 
İlçe Başkanları Ve Belediye Baş-
kanları Toplantılarımızı Her Ay 
Farklı İlçelerimizin Misafirliğinde 
Gerçekleştirmekteyiz. 

Gittiğimiz İlçelerde Esnafımı-
zı Ve Vatandaşlarımızı Ziyaret 
Etmeye Devam Ediyoruz.

Kıymetli Arkadaşlar,
 Bildiğiniz Üzere Kendimize 

Bir Eylem Planı Hazırlamıştık. 
Bu Doğrultuda Haftalık 

Olarak Yapacağımız Çalışma-
larımızı, Planlamalarımızı Ve 
Hedeflerimizi 2021 Yılının Hazi-
ran Ayından İtibaren Siz Teşkilat 
Mensuplarımızın Desteğiyle 
Sürdürmekteyiz.

Bu Bağlamda Haziran 2021 
Den Bu Yana;

• 5000 Tane Esnafımızı,
• 763 Muhtarımızı,
• 130 Oda Ve Sendikayı,
• 110 Okul Aile Birliğini,
• 415 Şehit Ve Gazi Yakınını,
• 856 Köy Ziyaretini, Gerçek-

leştirdik.
• Mevcut Üyelerimizle Yüz 

Yüze Görüşmeler Yapmaya De-
vam Ediyoruz.

• Ayrıca Bu Süreçte Partimize 
İl Genelinde Toplam 3254 Yeni 
Üye Kazandırmış Bulunmaktayız.

Çalışmalarımızı Ramazan 
Ayı Boyunca Daha Da Yoğun 
Bir Şekilde Gerçekleştirmeyi 
Planlıyoruz. 

Ramazan Ayı Boyunca Tüm 
Teşkilatlar Olarak Vatandaşımızın 
Yanında Olacağız. 

Her Akşam Farklı Mahalle Ve 
Köylerdeki Camiilerimizde Tera-
vih Namazlarımızı Kılacağız. 

İhtiyaç Sahibi Ailelerimizin Sof-
ralarına Misafir Olacağız. Onların 
Dertlerini Kendi Dertlerimiz Gibi 
Benimseyip, Elimizden Geldiğin-
ce Yardımcı Olmaya Çalışacağız.

Değerli Kardeşlerim, Bugün 
Seçimlere 1 Yıla Yakın Süreç 
Kaldı. Giresun Teşkilatı Gençliğiy-
le, Kadınıyla, İl Ve İlçe Yönetim-
leriyle, Belediye Başkanlarıyla 
Ve Bütün Kademeleriyle Beraber 
Hepsi 2023 Seçimlerine Hazır 
Durumdadır. 

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Yapmış 
Olduğu Hizmet Ve Eser Siyase-
tiyle 20 Yıldır Ülkeyi Nerden Ne-
reye Geldiğini Çok İyi Biliyoruz. 

Bu Millet Her Seçimde 
Cumhurbaşkanımızın Arkasında 
Durdu. Bundan Sonrada Duraca-
ğından Eminim. Bizlerde Teşkilat-
lar Olarak, Cumhurbaşkanımızın 
Üzerindeki Yükü Azaltmak İçin 
Var Gücümüzle Çalışacağız.

Sözlerime Son Vermeden 
Önce, Toplantımızın Hayırlara 
Vesile Olmasını Diliyor, Ramazan 
Ayımızı Tebrik Ediyorum. Sofrala-
rınız Bereketli, Sağlığınız Sıhhatli 
Olsun.

Kalın Sağlıcaklı.

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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“ALLAH’IN YOLUNDAN GİDEN İLE 
GİTMEYENİN MUKAYESESİ” (ZÜMER 

SURESİ, 39/22. AYETİN KISA ANALİZİ )
“Allah’ın, göğsünü (kalbi-

ni) İslam’a açtığı, kendisi de 
Rabbinden bir nur (ışık) üzere 
olan kişi kötü olanlarla bir olur 
mu? Allah’ı anmada kalpleri 
katılaşmış olanlara yazıklar 
olsun! İşte onlar apaçık bir sap-
kınlık içindedir. (Zümer Suresi, 
39/22)”   

Yüce Allah, yorumunu ya-
pacağım Zümer Suresi, 39/22. 
ayette kendisinin yolunda 
olanlar ile O’na yüz çevirenlerin 
kıyaslamasını yapmaktadır. 

Ayetleri inceleyelim. 
1) “Allah’ın, göğsünü (kal-

bini) İslam’a açtığı, kendisi de 
Rabbinden bir nur (ışık) üzere 
olan kişi kötü olanlarla bir olur 
mu?” 

Yüce Allah bu ayette, ken-
disine inanıp O’nun yolundan 
gidenler ile O’na arkasını dö-
nenler arasında bir mukayese 
yapmaktadır. 

Ayetteki “göğsünü İslam’a 
açtığı” ifadesini bir sonuç 
olarak değerlendirmek gerekir. 
Zira Yüce Allah’tan bir nur 
(ışık) üzere olmak, bir adı 
da nur olan Kur’an üzerine 
olmaktır. İşte göğsün İslam’a 
açılmasının sebebi Kur’an’a 
dönmek, yani yüzünü Yüce 
Allah’a dönmektir. 

İnsan tercihini doğrudan 
yana yapıp, Yüce Allah’a 
yönelirse hidayet üzerine olur. 
Yüce Allah da hidayete erenin 
hidayetini artıracağını Meryem 
Suresi, 19/76. ayette beyan 
eder. Buradan hareketle ayetle 
ilgili şunu söylemek gerekir: 
“İnsanın Rabbinden bir nur 
üzere, yani O’nun yolunda 
olması sebep; Yüce Allah’ın 
insanın göğsünü İslam’a açma-
sı ise sonuçtur”. 

2) “Allah’ı anmada kalpleri 
katılaşmış olanlara yazıklar 
olsun!” 

Yüce Allah ayetin bu 
cümlesinde kalpleri katılaşmış 
olanlara sert bir ifade ile uyarı 
vermektedir. İnsanın kalbinin 
katılaşması için Yüce Allah’ı 
inkar etmesi, O’na inanmaması 
gerekmez. 

Yüce Allah’a inanıp; fakat 
yaşayış tarzıyla inanmıyormuş 
gibi izlenim veren insanlar; 

dünyevi hazlara fazlaca dalıp 
Yüce Allah’ı akıllarına getir-
mezler, anmazlar, emir ve 
yasaklarına uymazlar, hayatı 
Allah bilinciyle yaşamazlar. Bir 
nevi Yüce Allah’ın peşi sıra 
putlara tapan müşrik Araplar 
gibi davranırlar. Zira Kur’an’ın 
bize bildirdiğine göre, Müşrik-
lerin de bir Allah inancı vardı. 
Onlar yaratıcı olan Allah’a ina-
nıyorlar; ama hayata müdahale 
eden Allah’ı reddediyorlardı. 
Kur’an’da pekçok ayette, müş-
riklere “Gökleri ve yeri yaratan 
kimdir, size kim rızık veriyor?” 
vb. sorular sorulduğunda 
müşriklerin “Allah” diye cevap 
verdikleri beyan edilir (Ankebut 
Suresi, 29/61-63; Yunus Su-
resi, 10/31; Mü’minun Suresi, 
23/86----89; Lokman Suresi, 
31/25; Zümer Suresi, 39/38; 
Zuhruf Suresi, 43/9-87). 

Ayette bu tip insanlar; yani 
Yüce Allah’a yüz çeviren, arka-
sını dönen, kulaklarını kapatan 
insanlar kalpleri katılaşmış 
insanlar şeklinde tarif edilir. 

3) “İşte onlar apaçık bir 
sapkınlık içindedir” 

Ayette bahsi geçen kalpleri 
katılaşmış insanlar, doğruyu 
ve yanlışı ayırt etme derdinde 
olmazlar, manevi değerlere ve 
Yüce Allah’ın sınırlarına önem 
vermezler. Böyle davranmaya 
devam ettikleri sürece kalpleri 
İslam’a ve Yüce Allah’a karşı 
katılaşır. Ayette Yüce Allah, 
kalbi katılaşmış bu tip insanla-
rın bir sapkınlık içinde olduğu-
nu bildirir. 

Hz. Peygamber’in (a.s) şu 
muhteşem duası ile yorumu 
bitirmek istiyorum: “Ey kalpleri 
halden hale çeviren Allah’ım, 
kalbimizi dinin üzere sabit kıl. 
(Tirmizî, Deavât, 124)” 

Yüce Allah bizleri, kalbi 
İslam’a ve Yüce Allah’a karşı 
katılaşmış bir insan olmaktan 
muhafaza buyursun ve hidaye-
te ermeye çalışan kullarından 
olmayı bizlere nasip etsin.  
Bizleri vahyi anlayanlardan, 
yaşayanlardan ve yaşatanlar-
dan eylesin. Kur’an’ın ve Hz. 
Peygamber’in (a.s) rehberliğin-
den ayrılmayan kulları arasına 
katsın.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Öztürk, şöyle konuştu 
‘İnsanlar ve toplum-
lar gibi devletlerin 

de tarihlerinde önemli dönüm 
noktaları vardır. Türkiye işte 
böyle bir dönüm noktasından 
geçiyor. Hep birlikte tarihi bir 

mücadele yürütüyoruz. İnanı-
yoruz ki bu yolun sonu büyük 
ve güçlü Türkiye’ye çıkıyor. 
Büyük ve güçlü Türkiye demek 
müreffeh bir millet ve onun 
müreffeh bireyleri demektir. 
Ülkemizi dünyanın en büyük 

10 ekonomisi arasına sokma 
sözümüz bu hedefin en belirgin 
sembolüdür. Bu mücadeleyi 
yürütürken inşallah enflasyon 
başta olmak üzere yaşadığımız 
her sıkıntının da üstesinden 
geleceğiz. Küresel baronların 

oyunlarını nasıl bozduysak, 
hayat pahalılığı meselesini 
de çözecek, milletimizin hak 
ettiği refah düzeyine gelmesini 
sağlamak için ne gerekiyorsa 
yapacağız’ifadelerini kullandı.

Haber: Osman Yılmaz

‘KAZANC SEViYELERiNi
KORUMAYA DEVAM EDECEGiZ’

CEMAL ÖZTÜRK PARTİLİLERLE BULUŞTU

AK Parti Giresun Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi 
Cemal Öztürk, İl Danışma Kurulu Toplantısında önemli mesajlar verdi.

Giresun’da doğada yiyecek arayan karacalar görüntülendi
Giresun’un Dereli 

ilçesinde doğada 
yiyecek arayan karacalar 
görüntülendi.

Yavuzkemal beldesinde 
karların erimesiyle yerle-
şim birimlerine yakın yerle-
re inerek yiyecek arayan 2 
karaca kameraya yansıdı.

Yavuzkemal belde yolun-
daki dereden karşıya geçen 
karacalar, daha sonra ya-

maç bir fındık bahçesinden 
yukarıya ilerleyerek gözden 
kayboldu. Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Giresun Şube 
Müdürlüğü yetkilileri ise 
nisan itibarıyla karacaların 
doğum yapmaya başlayaca-
ğını belirterek, vatandaşlar-
dan karacalar ile yavrularının 
rahatsız edilmemesini istedi. 

Haber-Resim: 
GİRESUN (AA)

HALKIN PARTİSİ HALKIN İKTİDARI 
İlçe Başkanları Genel Baş-

kanın adamı !
İl Başkanları Genel Başka-

nın adamı !
Belediye Başkanları Genel 

Başkanın adamı !
Milletvekilleri Genel Başka-

nın adamı !
Parti Genel Başkanın 

Partisi!
Ya Genel Başkan kimin ?
Yada kimlerin adamı oldu-

ğunu biliyor muyuz ?
Kimin ? 
Kimlerin adamı olduğunu 

gizleyen ve
Kendisinin göbekten bağlı 

olduğu gizli kişi,
Yada kişilerin olduğu Genel 

Başkanın,
Partisinin tabanı olan kayıtlı 

üyelerinin ve ülkenin insanları-

nın hizmetinde olmak yerine
Bağlı olduğu,
Yada Adamı olduğu kişiye,
Veya kişilere hizmetkâr 

olacağı,
İktidara geldiğinde de bu 

kişi, yada kişilere hizmetkârligi 
sürdüreceği açıktır !

Hâlbuki tabandan tavana 
siyasi parti yapılanması taban-
dan başlayacak demokratik 
tercihler yöntemiyle belirlenme-
si hâlinde,

İktidara geliş kolaylaşacak 
ve partinin kademelerine seçil-
miş olanların, kendilerinin seçil-
mesinde tercih sahibi olanlara 
karşı sorumluluk hisleri sürek-
lilik kazanacak, iletişim artarak 
devam edecek gerçekte Halkın 
Partisi, Halkın İktidarı ve başa-
rıyı arayan iktidar olacaktır !

Ayhan Yüksel
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Murat Kılınç

AK Parti’de Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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BAŞER: “GÜMRÜK BİNASI KULLANIMI VE LİMAN İÇİN KAMUOYUNA AÇIKLAMA YAPILMASINI BEKLİYORUZ” DEDİ

‘BANKA DEKONTLARINI LUTFEN ACIKLAYIN’
Gelecek Partisi Giresun 

Merkez İlçe Başkanı 
Mustafa Başer, liman 
sahası içinde bulunan 

Gümrük Binası’nda 
siyasi toplantı 

yapılmasının yasal 
olup olmadığını sordu.

Yoksa iktidar partisi ken-
dine özel olarak mı Gi-
resun Gümrük Binası’nı 

kullanıyor? Liman sahsında 
siloların sökülmesi haricinde bir 
faaliyetin olmaması insanların 
işsiz kalması iktidar sahiplerini 
hiç rahatsız etmiyor mu? İşsizli-
ğin arttığı ,geçim sıkıntısının hat 
safhaya çıktığı ,iş kur kapıların-
da insanımızın asgari ücret dahi 

olsa iş bulma umudu ile perişan 
edildiği günümüzde limanda ça-
lışan 200 kişinin işsiz bırakılma-
sı hangi vicdana sığmaktadır. 
İktidar giderayak yapmış olduğu 
zam yağmurundan ne zaman 
vaz geçecek ,yoksa milletimiz-
den intikam mı alıyor.

Biz Gelecek Partisi olarak 
bu duruma artık sessiz kalma-
yacağız. Bizim iktidarımızda 

haksızlık, adaletsizlik ,usul-
süzlüğün ve adam kayırma-
nın olamayacağı bir dönem 
GELECEK’ tir.Türkiye’mizde ve 
Giresun’umuzda özel müteşeb-
bislerin önü açılarak ,istihdam 
seferberliği yapılacak, üretim 
teşvikleri artırılarak üretimin 
önü açılacaktır. Alan bazlı teş-
vikler değil ürün bazlı teşvikler 
artırılarak üretim kapasitesi ço-

ğaltılıp üreticimizin alın terinin 
tam karşılığı alması sağlanarak 
ürün bolluğu yaşanacaktır.

Gelecek Partisinin iktidar 
veya iktidar ortağı olduğu dö-
nemde üretim artacak, yolsuz-
luk ve usülsüzlüğün kalkacağı 
, milletimizin market kuyruk 
sıralarından kurtulacağı bir 
dönem GELECEK.”

Haber: Mustafa Cici

Müftü Topcan’dan gençlere: 
Hayatın öznesi olun

Giresun İl Müftüsü 
Ramazan Topcan, 

ortaokul öğrencileri ile bir 
araya geldi. 

Giresun merkezde bulu-
nan Kanuni ve Mehmet Akif 
Ersoy ortaokullarını ziyaret 
eden İl Müftüsü Ramazan 
Topcan, okul idarecileri ve 
öğrencilerle bir araya geldi.   

Burada öğrencilere hitap 
eden İl Müftüsü Topcan, 
şu tavsiyelerde bulundu, 
“Sevgili gençler! Etrafınızda 
olup biten olaylara bigane 
kalmayın. Hayatın öznesi 
olun. Mutlaka bir sosyal 
sorumluluk projesinde görev 
alın. Önümüzde müba-
rek Ramazan ayı var. Bu 
mübarek ayda hatıralarınız 
olsun. Başkalarının ihti-

yaçlarına yardımcı olarak 
da mutlu olmayı öğrenin. 
Başkalarının gözündeki 
ışık olmanın verdiği huzuru 
yaşayın. Tutun büyüklerini-
zin ellerinden, istifade edin 
onların asırlık tecrübelerin-
den. Varlıklarınızı arkadaş-
larınızla paylaşın. İyi geçim 
sahibi olun. Arkadaşlarınızla 
rekabet değil iş birliği içinde 
çalışmayı önemseyin. Ar-
kadaş seçiminde çok ama 
çok dikkatli olun. Sıradan 
insanlarla değil aranan 
dostlarla arkadaş olun. 
Yaşadıklarımız arkamızda 
kalmıştır, hiçbiri geri gel-
meyecektir. Her gününüzü 
hatta saatlerinizi kendinize 
ve topluma ait faydalı bir ilgi 
alanı oluşturarak yaşayın.”

Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü’ne bağlı ekipler 

daha güzel bir Giresun için hız 
kesmeden devam ediyor.

Ekipler tarafından, yeni 
park yapımı, mevcut parklarda 
onarım, yaşam alanlarında dü-
zenleme, ot biçme ve peyzaj 
çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Giresun’un doğal güzelliği-
nin bilincinde olarak çok daha 
güzel ve yüksek standartlarda 
yaşam imkânı için çalışan 
ekipler birçok bölgede eş 
zamanlı olarak çalışmalarını 
sürdürüyor. Belediye Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri 
tarafından yapılan açıklama-

da, çevreye farklı bir görünüş 
kazandıran çalışmalara yaz 
aylarında verilen önemin kış 
aylarında da devam ettiği 
vurgulanarak: “Amacımız 
vatandaşlarımızın bir günlük 
stresten bir nebze uzaklaş-
tıkları alanları daha kullanı-
labilir hale getirmek. Park ve 
bahçeler vatandaşlarımızın en 
büyük sosyal faaliyet alanları. 
Bu mekânlarda gerekli bakım 
çalışmalarını yapıyoruz. Aynı 
zamanda belediyemize ait 
seramızda bahar mevsiminde 
dikilecek çiçeklerin yetiştirme 
çalışmaları da devam ediyor” 
denildi.

Giresun Yavuzkemal 
Belediye Başkanı Adem 

Önal: “Bu zamanlarda genel-
likle kar olmuyordu, kasım ve 
ocak ayları arasında kar yağışı 
oluyordu ama mevsim bu yıl 
değişik oldu, ilkbaharın başın-
da bu denli kar var”

İlkbaharın yaklaşmasıyla do-
ğanın uyanışının beklendiği Ka-
radeniz’de yaylalar ve yüksek 
bölgelerdeki yerleşim birimleri, 
son zamanlarda devam eden 
yağışlarla kar altında kaldı.

Karedeniz yaylaları son yıl-
ların en fazla kar yağışını aldı. 
Geçmiş yıllarda martın son 
günlerinde kar örtüsü yok deni-
lecek kadar az olan 1500-2 bin 
rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 
2 metreyi aşıyor.

Belediyeler, İl Özel İdareleri, 
Orman Genel Müdürlüğü ile 
Devlet Su İşleri (DSİ) bu böl-
gelerde yoğun bir şekilde karla 
mücadele ediyor. Giresun’un 
Dereli ilçesi Yavuzkemal belde-
sindeki 1700 rakımlı Kulakkaya 
Yaylası da kar kalınlığının fazla 
olduğu yerler arasında. Yay-
ladaki bazı ev ve iş yerlerinin 
pencere ile kapıları kardan 
kapanmış durumda. Yaylada 
ilkbaharın hissedilmesiyle 
karların erimesi ve doğanın 
canlanması bekleniyor.

“Son yılların en fazla 
kar yağışı gerçekleşti”

Yavuzkemal Belediye Baş-
kanı Adem Önal, AA muhabiri-
ne, martın sonuna gelinmesine 

rağmen karla yoğun şekilde 
mücadele ettiklerini söyledi.

Kış sezonunun bitmek üze-
re olduğunu ancak kar örtüsü-
nün halen kalkmadığını ifade 
eden Önal, “Şu anda yerleşim 
birimlerinde 1,5 metre civarın-
da kar var. Kulakkaya Yayla-
sı’nda 2 metrenin üzerinde kar 
var. Son yılların en fazla kar 
yağışı gerçekleşti.” dedi. Önal, 
yaylaların ve yerleşim birimle-
rinin yollarını açık tutmak için 
gece gündüz çalıştıklarını dile 
getirerek şöyle devam etti:

“6 mahallede 70 yerleşim 
birimimiz var, sürekli yollarımı-
zı açık tutuyoruz. Karadeniz’in 
en çok karla mücadele yapan 
belediyelerinden biriyiz. Ku-
lakkaya Yayla’mız da turizmde 
önemli bir yer, Türkiye’nin 
Davos’u olma yolunda bir 
yaylamız. Bazı evlerin girişleri 
karla kaplanmış durumda.” 
diye konuştu.

Geçmiş yıllarda ilkbaharın 

hissedilmesiyle vatandaşların 
köylerde ve yaylalarda tarım 
yapmaya başladığını anlatan 
Önal, “Bu zamanlarda genel-
likle kar olmuyordu, kasım ve 
ocak ayları arasında kar yağışı 
oluyordu ama mevsim bu yıl 
değişik oldu, ilkbaharın başın-
da bu denli kar var.” dedi.

Adem Önal, ilkbaharın etki-
siyle karın hızlı şekilde erimesi-
ni beklediklerine işaret ederek 
sözlerini şöyle tamamladı: 
“Bundan sonra karlar eridiğinde 

halkımız kar yağışıyla ertelediği 
işlerini yapmaya başlayacak. 
Nisan ve mayıs aylarında köy-
lerden yaylalara çıkışlar olacak, 
kar çok olsa da halkı mağdur 
etmeyip yolları açıyoruz. Tabii 
ki kar dolayısıyla biraz gecikme 
yaşanabilir ama hayvancılık 
yapan vatandaşlarımız yaylaya 
çıkmak zorunda, kar çok da 
olsa hayat devam edecek.” 

Haber-Resimler: 
GİRESUN (AA)  

 GÜLTEKİN YETGİN

Karadeniz yaylaları 
beyaz örtüyle kaplandı
Hava sıcaklığında artış beklenen Karadeniz’de, yaylalar ve yüksek bölge-

lerdeki yerleşim birimleri 2 metreyi bulan kar örtüsü altında kaldı

Park Bahçe Ekipleri 
4 Mevsim Sahada
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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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Fatih TANRIVERDİ
0(530) 514 17 00

Çınarlar Mah. Fevzi Paşa Cad. No:20
(Çınarlar Polis Karakolu Karşısı GİRESUN)

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

Amatör Telsizcilik denilince hobi olarak haberleşme ve teknik alanlarda 
araştırma yapmak akla gelse de amatör telsizcilerin bir diğer görevi de 
olağan üstü durumlarda haberleşmeyi sağlama ve devletine her konuda 
yardım etmektir. Bu durum amatör telsizciler için çok önemlidir. 

Haberleşme ağı, haber alma, olağan üstü durumlarda çok önemlidir. 
Derneğimiz GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) aktarıcılar için Devlet kurumlarından yardım alamasa da ikili 
ilişkiler ve araştırmalarla haberleşme ağını kurmada büyük adımlar 
atmıştır. Sis dağı zor bir bölge olmasına rağmen güneş panelleri ile enerji 
alma yoluna gidilerek 145.750 MHz. VHF aktarıcımız ve aynı yerde 
YM7KGS çağrı işaretli Digirepeaterini kurarak merkez sahil ilçelerimiz ile 
Sinop Artvin illerini de kapsayan geniş alanda haberleşme ağını kurmuştur. 
Aynı zamanda ilimizin arka sırt kısmı Eğribel bölgesine 439.400 MHz. 
Aktarıcı role ile Sis dağı linklenmiş ve bu aktarıcımız ile iç bölgelerimiz de 
sahile bağlanmıştır. Ayrıca Eğribel bölgesine YM7KEB çağrı işaretli 
Digirepeateri de kurularak mesajlaşma ağı ve digital veriler, yer koordinat 
bilgilerinin takibi sağlanmıştır. 

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

Amatör Telsizcilik çalışmaları için bölgesel haberleşmenin önemi çok 
büyüktür. Şu an Sis dağı ve Eğribel’e kurulan bu haberleşme sistemleri 
tamamen amatör telsizci arkadaşlarımızın maddi ve manevi destekleri ile 
gerçekleştirilmiştir. Sis dağı aktarıcımız kurulurken Güneş panelleri, aküler, 
aktarıcının konulacağı kutu, antenler, anten direkleri ve en önemlisi aktarıcı 
roleler derneğimiz ve fedakâr amatör telsizcilerimizin katkıları ile alınmış, 
kurulum anında da amatör telsizcilerimiz tüm özverileri ile sistemleri bu 
dağlara kurmuşlardır. Eğribel bölgesine de aynı sistemler kurulmuş aktarıcı 
ve sistemlerini derneğimiz, diğer sistemlerini de derneğimiz üyesi TA7RH 
amatör telsiz çağrı işaretli “Hasan SEYİS” kardeşimiz karşılamıştır. 

Ayrıca Sis dağı yer tahsisi ve maddi katkılarıyla derneğimiz gönüllüsü 
amatör telsizci kardeşimiz Eski Ziraat Odası Başkanı TA7AKI amatör telsiz 
çağrı işaretli “Özer AKBAŞLI” kardeşimiz yardımlarını esirgememiş, aktarıcı 
kurulum çalışmalarına da büyük katkılar sağlamıştır. İyi ilişkilerimiz sonucu 
amatör telsizciliği araştıran ve önemini anlayan bölge muhtarımız “Ali 
EMANET” kardeşimiz aktarıcının kurulacağı yer konusunda, bölgeyi 
birleştiren haberleşme ağının kurulmasında derneğimize, amatör telsizciliğe 
büyük katkılarda bulunmuşlardır. Dernek Başkanımız TA7EB amatör telsiz 
çağrı işaretli “Ali DEMİRALP” önemli özverilerle gecesini gündüze katarak 
bu sistemlerin kurulmasına büyük katkılar sağlamışlardır. Dernek 
üyelerimizin büyük bölümü ve ilçelerimizde hatta Trabzon ve ilçelerinde 
bulunan birçok amatör radyo telsizci kardeşlerimiz de çalışmalara katkıda 
bulunarak sistemlerin kuruluşunu sağlamışlardır. Emeği geçen tüm 
kardeşlerimize bu büyük katkı, destek ve çalışmalarından dolayı dernek ve 
amatör telsizciler olarak teşekkür ederiz. 145.750 ve 439.400 MHz. 
Aktarıcılarımız ve 148.800 MHz. YM7KGS, YM7KEB çağrı işaretli 
digirepeaterler tüm amatör telsizci arkadaşlarımıza ve çevreye hayırlı 
olsun… 

20 Yıldan fazla zamandır Sis Dağı aktarıcısını kurmakta benim hayalimdi; 
eskiden böyle teknikler, imkanlar olmadığından uzun zaman sonra olsa da 
hayallerimi gerçekleştiren tüm emeği geçenlere teşekkür etmeden 
geçemem. 

Amatör Telsizci: “Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden 
sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini 
yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde 
bulunmak isteyen ve amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişi” 

diye tanımlanır. 
Kurulacak sistemlerle ilgili yönetmelik maddeleri: 
1-Esasları KEGM tarafından belirlenen amatör telsizcilik belgesine sahip 

gerçek kişiler ile sorumlu operatörün mesuliyetinde olmak kaydıyla 
amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet 
haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma 
kurumları amatör telsiz istasyonu kurabilirler. 

2-Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler, doğal afetlerde, 
beklenmedik olaylarda ve bunların tatbikatlarında can ve mal emniyeti ve 
milli güvenlik ile ilgili olarak mahalli, bölgesel veya yurt çapında acil 
durum ve afet haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardım 
faaliyetlerinde bulunabilirler. 

3-Kurumdan, telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni almış kamu 
kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla acil durum ve afet tatbikatları 
ile acil durum ve afet esnasında amatör telsizciler bu kurumlara tahsisli 
frekansları kullanabilirler. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının izni 
olmak kaydıyla amatör telsiz sistem ve cihazlarında gerekli değişiklik ve 
eklentileri önceden yapabilir veya Yaptırabilirler. 

10 Kasım 2008 tarih ve 27050 Mükerrer sayılı, kabul tarihi 05.11.2008 
ve 5809 Sayılı (Elektronik Haberleşme Kanununun 37. ve 43. Maddeleri,) 

17 Temmuz 2009 tarih ve 27291 Sayılı (Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik) 

3 Şubat 2010 tarih ve 27482 Sayılı (Kıyı Emniyeti genel Müdürlüğü 
Amatör telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği) amatör telsizciliği 
ve bu konuda yapılacakları açıklar. 

Dernek olarak haberleşme sistemlerini, cihazlarını kurarak eğitim 
yapabilme yerimiz, alanımız bulunmamaktadır. Kamu kurum ve 
kuruluşlarımızdan önemle rica ediyoruz, çalışabileceğimiz, gençliği 
eğitebileceğimiz, olağanüstü haller ve ülkemizi tanıtmak amacı ile telsiz 
haberleşmesi yapabileceğimiz kullanılmayan köy okulu, sağlık evi veya 
kullanılmayan bir araziyi derneğimize geçici bir izin ile kullanım hakkı 
veriniz. Köy okulları çürümekte ancak Milli Eğitim Müdürlüğü 
yazışmalarımıza olumsuz cevap vermektedir. Kimse taşın altına elini 
sokmak istememektedir. 

Sayın Valimiz Enver ÜNLÜ’den bu konuda yardım bekliyoruz. 
Tüm okurlarımıza saygı ile… Amatör Telsizcilik selamı ile “73” 

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

organize ettiği Alucra İlçesi Hacı 
Hasan Köyü ve Fevzi Çakmak Köyü 
iş birliğinde tarihi Akyatak (Yassı 
Çimen) Yaylasında çevre 
düzenlemesi yapıldı.

Zıhar Şeyh (Fevzi Çakmak) 
köyünden başlayıp Akyatak (Yassı 
Çimen) üzerinden Torul ve Trabzon'a 
ulaşan diğer taraftan Amasya, 
Şebinkarahisar, Alucra, Şiran 
üzerinden Bayburt ve Erzincan 
istikametinden Erzurum'a ulaşan 
tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan bir 
yerdir. Erdem Ekşi'nin Zıhar Şeyh 
(Fevzi Çakmak)'ı yurt edinen İslam'ın 
ve Türklüğün yayılmasına önderlik 
etmiş Es-Seyyid İsmail Hakkı 
Çağırgan Babanın yurt edindiği Zıhar 
ve Akyatak yaylasının önemini 
vurgulayan konuşma sonrasında 
Hasan Çıtır tarafından gelenlere 
kahvaltı verildi. Hacı Hasan ve Fevzi 
Çakmak Köyünden katılan ekip 
yaylada bulunan evinin yıkık 
duvarını onarıp çevresine dan 
dikimi ve eskiyen bayrağın değişimi 
yapıldı.

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler tarafından; Sokakbaşı mevkiindeki yeni 
otoparkta planlama çalışması, Fındık Pazarı mevkiinde 
parke yenileme, Mahallesi Osmanağa Caddesi'nde arıza 

giderilmesinin ardından parke döşeme ve Hacıhüseyin 
Mahallesi Sokakbaşı Caddesi'nde ise parke yenileme 
çalışması yürütülüyor. 

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, şehir genelinde 
yapılan üst yapı çalışmalarının, belirlenen program 
çerçevesinde süreceğini bildirdi.

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

Onbaşı Ersin Cebeci ve Şehit Piyade 
Er Necmettin Atik’in ailelerine 
ziyaret gerçekleştirdi.  

Din, vatan, mukaddesat, hak ve 
hakikat uğruna sarsılmaz bir inançla 
şehadete kavuşanlara ve şehadeti 
arzulayarak canlarından vazgeçmeyi 
göze alıp gazilik payesiyle 
şereenen tüm kahramanlara 
minnettar olduklarını ifade eden 
Müftü Oral, “Bizlere düşen görev, 
şehitlerimizin uğruna can verdikleri 
değerlere sımsıkı sarılmaktır. Bu 
güzel gençler var oldukça, Cenab-ı 
Hakk bu milleti her türlü kötülükten 

koruyacaktır. Bizim bu çocuklarımız, 
yavrularımız inşallah ebediyen bu 
topraklar üzerinde yüce değerleri 
taşıyarak şereeriyle 
yaşayacaklardır. Bu toprakları bize 
mukaddes bir vatan olarak emanet 
eden tüm şehitlerimizi, bu uğurda 
mücadele eden tüm gazilerimizi 
şükranla ve rahmetle anıyorum. 
Tedavisi devam eden gazilerimize 
Allah’tan şifalar diliyorum. 
Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları 
cennet olsun.” dedi.  

Ziyaretlerde Kur’an-ı Kerim’den 
ayetler okundu, dualar edildi. 

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

Çağırgan Baba Derneği Başkanı 
Erdem Ekşi Akyatak Yaylası çevre 
düzenlemesinde katkıları olan Hasan 
Çıtır, Turgut Çıtır, Sıtkı Kaptı, Şaban 
Gücen, Salih Dur, Rüstem Solak, 
Hamit Ayvalı 'ya teşekkürlerini iletti.

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
                                

   ENGİN MEYVACI 

BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

Başkan Tatlı; ‘Kuruluşumuz-
dan bugüne, inandığımız 
değerleri korumak için çık-

tığımız kutlu yürüyüşte, milletimi-
zin gösterdiği istikameti kendimi-
ze yol bildik. Millet ve hizmet aş-
kıyla başlayan yolculuğumuzda, 
geldiğimiz bu noktada Türkiye’nin 
partisi olarak yeni bir döneme ku-
cak açıyoruz. Siyasetimizin mer-
kezinden insan, sevdamızdan 
Türkiye eksik olmadı. Bu uğur-
da milletimizle omuz omuza yeni 
mücadelelere atılmaya ilk gün-
kü aşkla bir kez daha hazırız. 
Tek vücut halinde hareket ederek 
gerçekleştireceğimiz İl kongremiz 
vatandaşlarımızla yeniden kucak-
laşmamıza vesile olacaktır’ dedi. 

Kongre sürecinde Sağlık 
Bakanlığı’nın aldığı tedbirleri uy-
gulayacaklarını söyleyen İl Baş-

kanı Kenan Tatlı; ‘ Ateş, öksürük, 
kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş 
üstü delegelerden, zorunlu olma-
dıkça kongreye katılmamaları is-
tenecektir. Salonlara, yaşlı ve ço-
cuklar davet edilmeyecek. Kong-
rede kullanılacak tüm ekipman ve 
alanlar dezenfekte edilecek. Gö-
revliler, salonlara girişte maske 
dağıtımı ve ateş ölçümü yapacak’ 
şeklinde konuştu.

Başkan Tatlı; ‘Cumhurbaşka-
nımız ve Genel Başkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan, lider-
liği ile her zaman bizlere bu gö-
revleri hakkıyla yapmamız tali-
matını vermiş ve bu kurallara ri-
ayet etmemizi bizlerden bekle-
miştir. Biz de bu anlayışla göre-
vimizi hakkıyla yerine getirmeyi 
ve bizlere emanet edilen bayra-
ğı en yükseklere taşımayı kendi-

mize bir görev biliyoruz.  Bu vesi-
le ile başta Genel Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a, Genel Mer-
kez Teşkilat Başkanımız Sayın 
Erkan Kandemir’e, Genel Baş-
kan Yardımcımız Sayın Nurettin 
Canikli’ye, Bölge Koordinatörü-
müz Sayın Muhammed Avcı’ya, İl 
koordinatörümüz Sayın E. Erkan 
Balta’ya, Milletvekillerimiz Sa-
yın Cemal Öztürk’e, Sayın Kadir 
Aydın’a, Sayın Sabri Öztürk’e, İl 
Belediye Başkanımız Sayın Ayte-
kin Şenlikoğlu’na teşekkür ediyo-
rum’ diyerek, 

‘8 Şubat Pazartesi saat 11.00 
da 19 Eylül Kapalı Spor salonun-
da gerçekleştireceğimiz ve Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın video konferans 
yöntemiyle katılacağı, Ak Parti 

Giresun 7. Olağan İl Kongremize, 
maske, mesafe ve temizlik kural-
larını ön planda tutarak tüm hem-
şehrilerimizi davet ediyoruz’ dedi.

İl Başkanı Tatlı; ‘Büyük ve 
Güçlü Türkiye’nin inşasını ta-
mamlayana kadar durmayaca-
ğız, duraksamayacağız. İnan-
dığımız Yolda Yürümeye De-
vam Edeceğiz’  diyerek, ‘ya-
pacağımız kongremizin İlimize 
hayırlı olmasını diliyorum’ diye-
rek sözlerini tamamladı.

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

Toparlayıcı ve yapıcı bir tavır ile iz bırakan Tatlı sayesinde 
yıllar sonra bir kongre öncesi tek aday üzerinde uzlaşıldı

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan TATLI, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AK Parti 
Giresun 7. Olağan İl Kongresinin 8 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılacağını açıkladı
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GÜNDEM AJANS
HiZMETiNiZDE...
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Her 
türlü insert 
tasarımızın 

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

olacak... VE
dahası...
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Rektör Can, Yerel 
Basına sahip çıktı
Rektörlük makamında ya-

pılan görüşmelerin ardın-
dan, gazete temsilcileri heye-
ti Güre Yerleşkesinde yapı-
mı devam eden inşaat alanla-
rını gezdiler. Gezi esnasında 
yapılan çalışmalar hakkında 
Rektörümüz gazete temsilci-
lerine detaylı bilgiler verdi. Ye-
mekhane, kantin, terzi, lost-
ra, kırtasiye vs. gibi üniteler-
den oluşan kampüs çarşısı in-
şaatını gezen gazete temsilci-
leri bu üniteler hakkında Rek-
törümüzden detaylı bilgiler al-
dıktan sonra, Rektörlük binası 
arkasında şimdiye kadar atıl 
bulunan arazi üzerinde yapı-
mı süren çevre düzenlemele-
ri hakkında da bilgilendirme 
yapıldı.

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

nası ve Salonunun bulundu-
ğu bölgeye giden yol hakkın-
da da gazete temsilcilerine 
açıklamalarda bulunan Rektö-
rümüz, kısa zaman sonra öğ-
rencilerimizin ihtiyaçları doğ-
rultusunda yapılan bu çalış-
maların tamamlanarak hizme-
te sunulacağını söyledi.

Gazete temsilcileri, yapılan 
çalışmalardan memnun ol-
duklarını dile getirerek; basın 
kuruluşları ile yürütelen işbir-
liğinin önemini vurgulayarak, 
pandemi süreci içerisinde ye-
rel basına destek istediler. 

Rektörümüz Prof.Dr. Yıl-
maz Can, basın gücünün ili-
mizin menfaatini koruma açı-
sından önemli bir kamu görevi 
üstlendiğini dile getirerek, ye-
rel basına destek sözü verdi.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Çalmadı; 
Çalanlara karşı çıktı... 
Kimseyi sömürmedi; 
Sömürü düzenine karşı mü-

cadele verdi... 
Hiçbir zaman burjuva yaşa-

manı özenmedi; 
Halkına hiçbir zaman sırt 

çevirmedi... 
Hep, ezilen halkının ve eme-

ği çalınan emekçinin yanında 
olmak istedi... 

Adı: Veli Yılmaz’dı... 
İli: Giresun 
İlçesi; Şebinkarahi-

sar... 
Köyü; Ovacık’tı.. 
 Resmi kayıtlara göre; 

1953 yılında doğdu.. 
(Ancak 68 kuşağının 

tam ortasında yer almak 
istediğinden) 

O, hep; “1950 
doğumluyum demeyi 
seviyordu... 

Beş kardeştiler... 
Sıralama yapıldığında; 
Veli Yılmaz, 3. sırada yer 

alıyordu... 
Veli Yılmaz; 
Dedesi Şükrü Efendiyle 

birlikte yaşıyordu... 
Aile ‘alevi inancına’ sahip 

olduğu için, dedesine; 
‘Kızılbaş Şükrü’ denildiği 

gibi ‘Bakkal Şükrü’ diyenlerde 
oluyordu... 

Dedesi, Birinci Cihan Harbi-
ne katılmış; 

İsmet İnönü’nün ulak-
lığını yapmış... 

Ve savaş dönüşünde 
de ‘İstiklal Madalyasına’ 
sahip birisiydi... 

Kim bilir; 
Belki de yurt sevgisi 

ve vatan aşkı dedesin-
den ileri geliyordu... 

Ki, gelmesi muhte-
mel; 

Dedesi onun Ortaokul dahil, 
Lisede okuduğu ‘sol içerikli 
kitapların’ hiçbirisine itiraz etmi-
yordu... 

Hatta itiraz etmeyi bir tarafa 
bırakın; 

Veli Yılmaz’ın liseli yıllarında 
dedesinin Şebinkarahisar’da 
bulunan bakkal adresine gelen 
kitapların ederini ve posta 
ücretini dedesi ‘Kızılbaş Şükrü’ 
seve-seve ve büyük bir memnu-
niyetle ödüyordu... 

Sohbet konumuz olan Veli 
Yılmaz; 

İlkokul, Orta ve Liseyi Şebin-
karahisar’da okudu... 

1970 yılında liseden 
mezun olunca; 

Girdiği sınavlarda 
İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Maden Fakültesini 
kazandı... 

Ancak, okulu daha 
birinci sınıftayken bırak-
mak zorunda kaldı... 

Çünkü o’da sahip 
olduğu devrimci ve 

sosyalist düşüncenin içinde yer 
aldı...  

Sosyalist düşünce demişken 
(geriye yönelik) buraya küçük 
bir not daha düşmek istiyorum... 

O da şu; 
Veli Yılmaz, daha Şebinkara-

hisar lisesinde okurken yazdığı 
bir kompozisyondan dolayı 
‘Sosyalist fikirleri savunduğu’ 
gerekçesiyle bir hafta okuldan 
uzaklaştırma cezası almış... 

Ve uzun süreli ceza almanın 
devamı da; 

Üniversiteyi yarım bıraktığı 
yıllardan sonra aralıksız bir 
şekilde sürüp gitmiş... 

Örneğin; 
Üniversite birinci sınıftayken 

katıldığı siyasi faaliyetleri nede-
niyle tutuklanıp ve 2,5 yıl Askeri 
Cezaevinde yatmış... 

Uslanmamış!!! 
Tam tersine; 
Cezaevinden çıkar-çıkmaz 

daha da azgınlaşmış!!!
Ve Halkın Kurtuluş Ordusu 

(THKO) ya katılmış... 
1976 yılında ‘Halkın Kurtulu-

şu’ gazetesinde çalışma-
ya başlamış... 

Ardından sırasıyla: 
Devrimci Yol, Halkın 

Birliği ve Kurtuluş gaze-
telerinde çalıştığı gibi, 
birçok sosyalist ‘Dergi-
lerde’ editörlük görevi 
yapmış.. 

12 Eylül faşist darbe-
sinin yaklaştığı yıllarda da; 

Halkın Kurtuluşu Gazetesinin 
Genel Yayın yönetmenliğini 
yapmış... 

Ve 35 milyonluk nüfusa sahip 
bir ülkede ‘Halkın Kurtuluş’ 
gazetesi 40 binle 50 bin arası 
satış rekorlarına ulaşmış... 

Ve sonra; 
Amerikalıların “bizim çocuk-

lar” dediği komutanlar kapıyı 
tıklatmış ve; “Tamam!” 

“Devrimcilerin, yurtseverlerin 
ve sosyalistçe düşünenlerin 
yolculuğu buraya kadardı” deni-
lerek, tıpkı diğer devrimciler gibi 
Veli Yılmaz’da tutuklanmış... 

Yıl; 
Bir başka Şebinkarahisarlı 

Erdal Eren’in ‘yaşaması ve bes-
lenmesi’ istenmeyip, darağacına 
çıkarılarak asıldığı yıllardır... 

Tamam; 
Erdal Eren’i asarak, kurtul-

mayı kurtuldular da!!! 
Veli Yılmaz denilen şahsa 

nasıl bir ceza verilmeli? 
Nasıl bir ceza verilmeli ki; bu 

tehlikeyi de ötelemeli!? 

Ve ‘ceza kesiciler’ düşündü-
ler-taşındılar; 

Dünyanın hiçbir ülkesinde bir 
gazeteciye verilmeyen cezayı 
layık buldular... 

Yani; 43 yıllık ömre 748 yıl 
mahkumiyet vermeyi kararlaş-
tırdılar... 

Ve hiç zaman geçirmeden de 
‘Kodese’ tıktılar!... 

Hapishane-Hapishane dolaş-
tırılan... 

Farklı-farklı altı Hapishanede 
yatan... 

Ve 10,5 yıl yattıktan sonra 
Hapishaneden çıkarılan Veli 
Yılmaz; 

İster ilahi bir yere yaslayın... 
İsterseniz bir rastlantı sayın... 
748 yıl cezaevinde yaşama-

ya mahkum edilen Veli Yılmaz; 
10,5 yıl yatıp salıverildikten 

sonra ancak 748 gün yaşı-
yor... 

Ve; 27 Şubat 1993 tarihinde 
ve 43 yaşında Beşiktaş iskele-
sinde geçirdiği kalp krizi sonucu 
dünyadan ebediyen ayrılıyor... 

Ayrılıyor dedimse; 
Sadece fiziki beden olarak 

aramızdan ayrılıyor... 
Ama düşünceleriyle; 
Verdiği mücadeleyle o hala 

aramızda yaşıyor... 
Verdiği onurlu mücadele; 
Unutulmadı... 
Unutulmayacak... 
Her zaman olduğu gibi hep 

aramızda kalacak...

ŞEBİNKARAHİSARLIYDI 
VE 68 KUŞAĞINDANDI



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

528 Mart 
2022 Pazartesi www.giresungundem.com

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

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

Giresunspor’un kalan maçları

SÜPER LİG PUAN DURUMU

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
UEFA Konferans Ligi Ön Eleme
Alt Lig

30. HAFTANIN SONUÇLARI
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. .........................3 - 2 ................................ TRABZONSPOR A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK .......3 - 0 .......................YUKATEL KAYSERİSPOR
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.........................2 - 1 ................... MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
GÖZTEPE A.Ş. ............................................0 - 2 ........................ AYTEMİZ ALANYASPOR
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 0 - 2 .......................................KASIMPAŞA A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. ...........................................1 - 1 ..............................ATAKAŞ HATAYSPOR
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. .....3 - 1 .................................GALATASARAY A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR .......................2 - 1 .........................................................ALTAY
FENERBAHÇE A.Ş. ...................................2 - 1 ..........İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
FRAPORT TAV ANTALYASPOR ...............4 - 1 ................................. GZT GİRESUNSPOR

  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 30 ..... 21 .... 7 ..... 2 ......58 .....26 ....32 .....70
2.İ. H. KONYASPOR ............ 30 ..... 16 .... 7 ..... 7 ......48 .....33 ....15 .....55
3.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 30 ..... 15 .... 8 ..... 7 ......50 .....35 ....15 .....53
4.A. ALANYASPOR ............. 30 ..... 14 .... 7 ..... 9 ......55 .....47 ....8 .......49
5.A. DEMİRSPOR A.Ş. ........ 30 ..... 13 .... 9 ..... 8 ......46 .....32 ....14 .....48
6.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 30 ..... 14 .... 5 ..... 11 ....42 .....31 ....11......47
7.A. HATAYSPOR ................ 30 ..... 14 .... 5 ..... 11 ....48 .....46 ....2 .......47
8.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 30 ..... 12 .... 10 ... 8 ......44 .....39 ....5 .......46
9.V. F. KARAGÜMRÜK ....... 30 ..... 12 .... 7 ..... 11 ....36 .....43 ....-7 ......43
10.F. TAV ANTALYASPOR .. 30 ..... 11 .... 8 ..... 11 ....34 .....36 ....-2 ......41
11.D. G. SİVASSPOR............ 30 ..... 10 .... 10 ... 10 ....40 .....38 ....2 .......40
12.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ... 30 ..... 11 .... 7 ..... 12 ....40 .....42 ....-2 ......40
13.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 30 ..... 10 .... 8 ..... 12 ....45 .....43 ....2 .......38
14.Y. KAYSERİSPOR ........... 30 ..... 10 .... 8 ..... 12 ....43 .....48 ....-5 ......38
15.GALATASARAY A.Ş. ..... 30 ..... 10 .... 8 ..... 12 ....40 .....45 ....-5 ......38
16.GZT GİRESUNSPOR ...... 30 ..... 10 .... 5 ..... 15 ....32 .....37 ....-5 ......35
17.ALTAY .............................. 30 ..... 8 ...... 5 ..... 17 ....31 .....43 ....-12 ....29
18.GÖZTEPE A.Ş. ................. 30 ..... 7 ...... 6 ..... 17 ....36 .....50 ....-14 ....27
19.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 30 ..... 7 ...... 5 ..... 18 ....29 .....55 ....-26 ....26
20.Ö. K. Y. MALATYASPOR 30 ..... 5 ...... 5 ..... 20 ....23 .....51 ....-28 ....20

Yeni spor 
yasası 

TBMM’ye 
sunuldu!

Spor kulüplerini 
statüsü değiştiril-

mesini öneren, kulüpleri 
dernek olmaktan çıkartıp 
Anonim Şirket haline 
dönüştüren Spor Yasası 
teklifi meclise sunuldu.

60 MADDELİK 
SPOR YASASI’NDA 
ÖNE ÇIKAN 
BAŞLIKLAR

Sadece futbol değil: 
Yalnızca futbol değil, bas-
ketboldan hentbola kadar 
bütün spor branşlarını 
kapsıyor. A.Ş. olacaklar: 
Spor kulüpleri, dernek 
statüsünden çıkıp anonim 
şirkete dönüşebilecek. 
Ayrıca birleşerek fede-
rasyon ve konfederasyon 
şeklinde üst kuruluş 
oluşturabilecek.

Denk bütçe: Anonim 
şirket gini örgütlenen ku-
lüpler, şubeler açabilecek. 
Denk bütçe uygulanacak. 
Takımlar geliri kadar borç-
lanabilecek.

Şeffaf dönem: Kulüpler 
belirli miktar üzerindeki 
ödeme ve tahsilatlarını 
bankalar üzerinden yapa-
rak şeffaflaşacak.

Yönetici borçtan 
sorumlu: Kulüp başkanı 
ve yöneticileri bulunduk-
ları dönem borçlarındna 
sorumlu tutulacak. Bunun 
için ağır yaptırımlar ve 
hapis cezası gündemde.

Menajerler: Futbol-
cuların tüm anlaşmaları 
şeffaf olacak. Menajer, 
oyuncularla maksümum 2 
yıl sözleşme yapabilecek. 
Komisyonu %3-5 arasın-
da olacak. Sözleşmeler 
noter huzurunda gerçek-
leşecek. Yeni federasyon 
geliyor: Bağımlı ve Ba-
ğımsız spor federasyonu 
ayrımı kaldırılarak “Spor 
Federasyonu” şeklinde 
yapılandırılacak. Federas-
yonlar, Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi ile kurulacak.

Yönetimde milli sporcu 
olacak: Federasyonların 
yönetim kurulunda en az 
2 milli sporcu yer alacak.

Denetim bakanlıkta: 
Spor federasyonlarının 
her türlü (kuruluş kanunu 
bulunanlar hariç) harca-
maları Spor Bakanlığı 
tarafından denetlenecek. 
Federasyon başkanları en 
fazla 3 dönem bu görevi 
yapabilecek.

Cüneyt Çakır
Dünyanın en iyi 5 hakemi 

arasında gösterilen Cüneyt 
Çakır, bu sezon 17 maçta 
görev aldı. 2 Fenerbahçe, 2 
Beşiktaş maçı yöneten Ça-
kır, 1’er kez Galatasaray ile 
Trabzonspor’un maçlarını yö-
netti. 2022 Dünya Kupası’nda 
düdük çalması da riske giren 
Çakır, 13 kez de VAR’a gitti. 
Tecrübeli hakem, bu alanda ilk 
sırada yer alıyor.

Fırat Aydınus
Fırat Aydınus’un aktif ha-

kemlik kariyeri, hatırlanacağı 
üzere geçtiğimiz sezon oyna-
nan Göztepe-Beşiktaş maçıyla 
sona ermişti. Merkez Hakem 
Kurulu’nun talimat değişikliği-
ne gitmesi sonrası bir yıl daha 
düdük çalmaya hak kazanan 

48 yaşındaki Aydınus, bu 
sezon ligde 15, kupada 2 
maça çıktı. Fenerbahçe ve 
Beşiktaş’ın 3, Galatasaray ile 
Trabzonspor’un 2 maçında 
düdük çalan Aydınus, 7 kez de 
VAR’a gitti.

Alper Ulusoy
Ligde 13, kupada 2 

maça çıkan Alper Ulusoy, 
Fenerbahçe, Beşiktaş ve 
Trabzonspor’un maçlarında 
1’er kez düdük çaldı. Bu sezon 
Galatasaray’ın maçlarında 
düdük çalmayan Ulusoy, 4 kez 
de VAR’a gitti.

Suat Arslanboğa
Uzun yıllardır hakemlik 

yapan isimlerden olan Suat 
Arslanboğa, ligde 10, kupada2 
kez görev aldı. Trabzonspor’un 
1 maçında görev alırken 

Galatasaray, Fenerbahçe ve 
Beşiktaş maçlarında düdük 
çalmadı, 9 kez VAR’ın uyarı-
sıyla karar verdi.

Tugay Kaan 
Numanoğlu

Ligde 10, kupada ve 1. 
Lig’de 1 maça çıkan Tugay 
Kaan Numanoğlu, Fenerbah-
çe ve Beşiktaş maçlarında 
düdük çalmadı. Galatasaray 
ve Trabzonspor’un 1’er kez 
maçlarını yöneten Numanoğlu, 
4 kez VAR’a gitti.

Hüseyin Göçek
45 yaşındaki Hüseyin 

Göçek, bu sezon ligde 10, 
kupada ise 2 maçta görev 
aldı. Fenerbahçe, Beşiktaş 
ve Galatasaray’ın maçlarında 
1 kez görev yapan tecrübeli 
hakem, Trabzonspor maçla-
rında düdük çalmadı. 8 kez 
VAR’ın uyarısıyla karar veren 
Göçek, Cüneyt Çakır ve Suat 
Arslanboğa’ın ardından bu 
alanda 3. sırada yer alıyor.

Ali Palabıyık
3 Ekim 2021’de yönettiği 

Çaykur Rizespor - Galatasaray 
maçındaki performansı nedeniy-
le gündem olan Ali Palabıyık’a 
MHK, uzun bir süre görev 
vermedi. 112 gün sonra Bandır-
maspor-Erzurumspor maçıyla 
sahalara dönen Palabıyık, bu 
sezon toplam ligde 6 maça 
çıktı. Ligin ilk yarısında oynanan 
Trabzonspor-Galatasaray ma-
çında da düdük çalan tecrübeli 
isim, 5 kez de VAR’a gitti. 

Mert Güzenge
MHK’nin beklenti içerisinde 

olduğu genç hakemlerden olan 

Mert Güzenge, ligde 6, kupada 
1, 1. Lig’de 3 maça çıktı. 4 
büyüklerin maçlarında görev 
almayan Güzenge, düdük 
çaldığı maçlarda 4 kez VAR’ın 
uyarısıyla karar verdi.

Halis Özkahya
Süper Lig’in 12. haftasında 

oynanan Gaziantep - Kasım-
paşa maçını 5 dakika erken 
bitiren, takımları soyunma 
odasından sahaya çağırdıktan 
sonra maçı tamamlatan Halis 
Özkahya, devam eden süreçte 
maç yönetmedi. Hakemliği o 
maç sonrası bırakma kararı 
alan ve TFF’nin açıklamasıyla 
listeden çıkarılan tecrübeli 
isim, bu sezon 5 maçta düdük 
çalarken 3 kez VAR’a gitti.

Abdulkadir Bitigen
39 yaşındaki Abdulkadir 

Bitigen, bu sezon ligde 5 maça 
çıktı. 4 büyüklerin maçlarını 
1’er kez yöneten Bitigen, 1 kez 
de VAR uyarısıyla karar verdi.

Bahattin Şimşek
Ligde 5, kupada ve 1. 

Lig’de toplam 9 maça çıkan 
Bahattin Şimşek, 4 büyüklerin 
maçlarında görev almayan 
isimlerden. Son olacak Ocak 
2022’de Alanyaspor-Hatayspor 
maçında düdük çalan Şimşek, 
yönettiği maçlarda toplam 2 
kez VAR’a gitti.

Burak Şeker
Burak Şeker, bu sezon 

ağırlıklı olarak 1. Lig’de düdük 
çaldı. 7 kez 1. Lig, 2 kez kupa, 
3 kez Süper Lig’de maç yöne-
ten, 4 büyüklerin maçlarında 
şans bulamayan Şeker, 3 kere 
de VAR’a gitti.

KAC KEZ VAR’A 
GiTTiLER?Cüneyt Çakır, 

Fırat Aydınus, 
Ali Palabıyık, 

Hüseyin Göçek 
gibi tecrübeli 

isimlerin sezonun 
kalanında görev 

almayacağının 
açıklanması 

futbol 
kamuoyunda 

şok etkisi 
yaratmıştı. 
Hakemlerin 

2021/22 
sezonundaki 

performansları 
da futbolseverler 

tarafından 
merak konusu 

oldu. İşte 
detaylar... 

Görele Masterler Spor Derneği 
tarafından 10 Mayıs 1995 yılında 

Kuzey Irak’ta operasyonda şehit olan 
Yaşar Tüfekçi anısına Görele’de 6-7-
8 Mayıs tarihleri arasında Şehit Yaşar 
Tüfekçi Veteran Master Futbol Turnuvası 
düzenlenecek.Görele Kaymakamlığı, 
Görele Belediyesi, Görele Şehit Aileleri 
ve Gaziler Derneği ve Ege Joyful’un 
katkılarıyla Görele Masterler Spor Der-
neği tarafından Görele’de 6-7-8 Mayıs 
tarihleri arasında yapılacak olan Şehit 

Yaşar Tüfekçi Veteran Master Futbol 
Turnuvası için açıklama yapan Görele 
Masterler Spor Derneği Başkanı Recep 
Çolak” Görele Masterler Spor Derneği 
olarak turnuvayı yapacağız. Bu vesileyle 
şehidimiz Yaşar Tüfekçi’nin ismi ölümsüz-
leştirilecektir. Bu vesileyle 10 Mayıs 1995 
yılında Kuzey Irak’ta  operasyonda şehit 
olan Yaşar Tüfekçi ve bu vatan uğruna 
canlarını veren tüm şehitlerimize rahmet, 
ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz. “ 
ifadelerini kullandı.

TUFEKCi’NiN iSMi
OLUMSUZLESECEK!



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Mart 2022 Pazartesi

 

 

 

Antrenör Eğitim 
Programları Sürüyor

Türkiye Futbol Fede-
rasyonu Futbol Geli-

şim Direktörlüğü tarafından 
mart ayında düzenlenen 
antrenör eğitim programları 
tamamlandı. 14-23 Mart 
tarihleri arasında UEFA A15 
ve 15-24 Mart tarihleri ara-
sında UEFA B14 grupları-
nın birinci etap programları 
Antalya’da gerçekleştirildi.  

TFF Futbol Gelişim 
Direktörü Oğuz Çetin’in 
bizzat başında bulunduğu 
programlar, “Gerçek Te-
melli”, “Akıcı Oyun İçinde” 
ve “Aday Antrenör Odaklı” 
olarak oluşturulan yeni 
metodoloji çerçevesinde 
düzenleniyor. Saha çalış-
malarında yaş gruplarına 
göre piyon oyuncu grupları 
destek veriyor. İçerik olarak 
da yenilenen programlarda 
aday antrenörler farklı kri-
terlere göre değerlendirme 
süreçlerinden geçiyor.

Antrenör eğitim program-
larının ilk etabına katılacak 
olan aday antrenörlerle 
online zoom toplantıları 
yapılırken, ilk etabı tamam-
lanan eğitimlerde; planlama 
ilkeleri, yaş gruplarına göre 
antrenman planlama dersi 
Doç. Dr. Alper Aşcı, bes-
lenme ve sıvı alımı, spor 
yaralanmaları dersi Aslı 
Aksel, antrenörlük bilgisi-
nin geliştirilmesi konusu 
Serkan Emre Sefa, etkinlik 
yönetimi dersi Dr. Erden 
Or, futbolda motivasyon ve 
özerklik destekleyici ant-
renörlük konusu Prof. Dr. 
Gökçe Erturan tarafından 
online olarak interaktif bir 
şekilde aday antrenörlere 
anlatılıyor.

Antrenör eğitim prog-
ramları nisan ayı içerisinde 
açılacak olan UEFA B ve 
UEFA A programları ile 
devam edecek.

2 Nisan tarihinde oyna-
yacağı Sivasspor kar-
şılaşmasının hazırlık-

larını sürdüren Giresunspor’da  
yabancı oyunculardan bazıları-
nın paralarını alamadıkları için 
ayrılması ve bunun devamının 
gelmesi can sıkmaya başladı.

BİR AYRILIK DAHA
Önceki yönetimlere ait borç 

gelse anında duyuruluyordu 
ancak Pelupessy’de olduğu 
gibi savunma oyuncusunun 
ayrılığı hakkında da kulüp-
ten bilgilendirme yapılmadı 
Giresunspor’da Pelupessy’in 

ardından savunma oyuncusu 
Douglas parasını alamadığı 
gerekçesiyle takımdan ayrıldı.

Geçmiş yönetimlerin döne-
mine ait olan borçları kalemi 
kalemine kamuoyuyla payla-
şan Yeşil-beyazlılar, Hollandalı 
futbolcu da olduğu gibi Brezil-
yalı Douglas’ın ayrılığını da ne 
resmi sitesinden ne de kulü-
bün sosyal medya hesapların-
dan duyurmayı tercih etmedi.

ÜLKESİNE 
DÖNEBİLİR!

Giresunspor’da Pelupessy 
ve Douglas’ın ardından Suley-

manov’un da takımdan her an 
ayrılabileceği iddia edildi.

Sezon başında Krasno-
dar takımından kiralan Rus 
oyuncunun da alacaklarını 
tahsil edemediği ve takımdan 
ayrılarak Rusya’ya dönmeyi 
planladığı öne sürüldü.

ZİYARET
Ak Parti Giresun Milletve-

killeri Cemal Öztürk ve Sabri 
Öztürk, İl Başkanı Kenan Tatlı 
ile Giresunspor’u ziyaret etti.

Milletvekilleri ve İl başkanı, 
iç sahada oynanacak olan 
zorlu Demir Grup Sivasspor 

maçında Giresunsporumuz’a 
başarılar dilediler  ve sezon 
sonunda ligde kalınacağına 
inandıklarını ifade ettiler.

GECE BİLETLERİ
30 Mart’ta yapılacak des-

tek gecesi için bilet satışları 
devam ediyor.

Biletlere yeterli ilgi gösteril-
mese de gece gerçekleşecek. 
Öykü Gürman’ın sahne alaca-
ğı gecede bazı sürprizlerin de 
olabileceği ifade ediliyor. Bilet 
almak isteyen kişilerin Gire-
sunspor ile iletişime geçilmesi 
istendi.

BOYLE NEREYE 
KADAR?2 Nisan Cumartesi günü oynana-

cak olan Sivaspor karşılaşması 
öncesinde Giresunspor kulübünde 

yaşanan gelişmeler can sıkıyor

SUPER LiG DiBi GORDU!
Türkiye’de teknik 
direktör değişik-

likleri gündem-
den düşmüyor. 

Süper Lig, teknik 
direktörlerin orta-
lama görev süre-
si sıralamasında 

sınıfta kaldı.

Uluslararası Spor Araştır-
maları Merkezi (CIES), 

dünya futbolunda teknik direk-
törlerin ortalama görev sürelerini 
araştırırken Avrupa’nın en de-

ğerli 10 ligindeki 
sıralamada 
Süper Lig, so-
nuncu oldu.

İngiltere 
Premier Ligi 
772 gün ortala-
masıyla teknik 

direktörlerin Avrupa’da en uzun 
süre görev yaptığı lig olurken, 
bu ortalama Süper Lig’de 217 
gün olarak tescil edildi. Bu 
durum Süper Lig’deki takımların 
istikrarsız görüntüsünün adeta 
tescili olmuş durumda. Ortaya 
çıkan bu istatistiğin Avrupa’nın 
ve dünyanın önde gelen tek-
nik direktörlerinin Türkiye’de 
çalışmaya mesafeli bakmasının 
bir nedeni olduğu da iddialar 
arasında.

İŞTE O LİSTE:
İNGİLTERE: .......... 772 GÜN
ALMANYA: ............ 628 GÜN
İSPANYA:  ............ 617 GÜN
HOLLANDA:  ........ 610 GÜN
PORTEKİZ:  .......... 416 GÜN
RUSYA:  ............... 408 GÜN
FRANSA:  ............. 385 GÜN
İTALYA:  ................ 384 GÜN
BELÇİKA:  ............ 299 GÜN
TÜRKİYE:  ............ 217 GÜN


