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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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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
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GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 
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  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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GİRESUNDA 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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Palyatif Bakım
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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 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Şair Nurullah 
Genç’i Anarken 

Düşündüklerim…

Osman Ağa’nın hizmetle-
rini anlatan  Şenlikoğlu  
“Milli Mücadele Kah-

ramanı, 47. Giresun Gönüllü 
Alayımızın komutanı, Giresun 
Belediye Başkanı ve Ata-
türk’ün Muhafız Alay Komu-
tanı Merhum Osman Ağamızı 
aramızdan ayrılışının 99. yıl 
dönümünde saygı ve rahmetle 
anıyorum” şeklinde konuştu

Osman Ağa ve silah arka-
daşlarının Kurtuluş Savaşı’nda 
6 bin Giresunlu milis ile birlikte 
cepheden cepheye süren eşsiz 
mücadeleleri sonucunda bugün 
işgal görmemiş bir şehirde 
Belediye Başkanı olarak görev 
yapmanın onurunu yaşadığını 
anlatan Şenlikoğlu ,kendisini 
unuttturmayacaklarını vurguladı

Şenlikoğlu“Giresun 42. ve 
47. Gönüllü Alaylarını kurarak 
vatan müdafaasında etkin rol 
oynayan Yarbay Osman Ağa, 
horon oynar gibi omuz omu-
za ölüme yürüyen Giresun 
Uşakları’nın da fedakârlıklarıyla 
bizlere işgal edilemeyen bir 
şehir bırakmıştır. Topal Os-
man Ağa Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin kuruluşunda Pontus 
hayallerinin söndürülmesinde 
ve Karadeniz’de Türk’ün var 

oluşunda emeği geçen 40 ya-
şında hayata veda eden, gözü 
pek, cesur bir yiğittir. Osman 
Ağa ve Binbaşı Hüseyin Avni 
Alparslan milletin var olma mü-
cadelesi için kurdukları 42. ve 

47. Gönüllü Alaylarla büyük bir 
destan yazmışlardır.  Bu vesi-
leyle Osman Ağa ve beraberin-
deki tüm şehitlerimizi rahmetle 
ve saygıyla anıyorum” dedi.

Haber: Osman Yılmaz

ŞENLİKOĞLU: “OSMAN AĞAMIZ GİRESUN’UMUZUN 
EN ÖNEMLİ DEĞERLERİNDEN BİRİDİR”

OSMAN AGA’YA SAYGIYLA
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Milli Mücadele 

Kahramanı Gazi Milis Yarbay Osman Ağa’yı andı

AGD VE MUFTULUK’TEN iZ
BIRAKACAK SAHUR ETKiNLiGi

n 3’TE
n 2’DE

Giresun İl Müftülüğü ve Türkiye Diya-
net Vakfı Giresun Şubesi iş birliğin-

de ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan 
ayı öncesinde iftarlık dağıtıldı.    

“Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin” 
temasıyla yürütülen ‘Gıda Paketi Yardım 
Kampanyası’ kapsamında hazırlanan 
kumanyalar TDV gönüllüleri ve din gö-
revlileri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 
ulaştırıldı.                         n SAYFA 2’DE

EMANETLER iHTiYAC
SAHiPLERiNE ULASTIRILIYOR
Giresun İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Giresun Şubesince, hayırse-
verlerin yardımlarıyla hazırlanan kumanyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Kitap sergisine 
büyük ilgi

n 2’DE

TATLI: RAMAZAN’IN DERiN
HUZURUNU YASIYORUZ
AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, her zaman olduğu gibi 

Ramazan ayında da halkın yanında olacaklarını söyledi

Tatlı, “Başı rahmet, 
ortası mağfiret, sonu 

cehennemden kurtuluş olan 
Ramazan-ı Şerif Milletimiz, İs-
lam alemi ve tüm insanlık için 

hayırlara vesile olsun. Cenab-ı 
Allah ibadetlerimizi kabul eyle-
sin, bizleri birlik ve beraberlik 
içinde Ramazan Bayramı’na 
kavuştursun” dedi. n 2’DE

SEHiRDE RAMAZAN 
TEMiZLiGi BASLADI

Saat 13.30’da başlayan 
törene  Belediye Baş-
kanı Aytekin Şenlikoğlu, 

AK Parti İl Başkanı Kenan 
Tatlı, MHP İl Başkanı Ertuğrul 

Gazi Konal, GESOB Başkanı 
Ali Kara ve çok sayıda davet-
li topluluğu katıldı. Festivali 
değerlendiren Akten katılımın 
bu kadar yüksek olmasının 

onurunu yaşadıklarını ifade 
ederek, “Kadayıf festivalinin il-
kini yaptık. Katılan tüm dostlara 
teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu.  Haber: Mustafa Cici

KADAYIF FESTiVALi BASLADI
AK Parti İl eski Başkanı işadamı Ayhan Akten liderliğinde 

startı verilen Kadayıf Festivali’nin startı dün verildi



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Temiz çevre temiz bir 
şehir kapsamında 

çalışmalarını aralıksız sürdü-
ren Giresun Belediyesi şehir 
merkezindeki cadde ve sokak-
larda adeta temizlik harekatı 
gerçekleştirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü 
tarafından İtfaiye destekli 
olarak saat 23.30’da başlayan 
ve gece boyu devam eden 
çalışmada cadde, sokak ve 
kaldırımlar tazyikli ve köpüklü 
su ile yıkandı. 

Halkın yoğun olarak kullan-
dığı önemli noktalar olan; Gazi 
Caddesi, Fevzipaşa Cadde-
si, Tabaklar Geçidi Sokak, 
Alparslan Caddesi, Atatürk 
Lisesi Bulancak Durağı arası, 
Fatih Caddesi, Balık Pazarı 

mevkii, Hükümet Konağı civarı 
ve Topal Sokak 100 kişilik ekip 
tarafından titizlikle yıkanarak 
pırıl pırıl hale getirildi.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu yaptığı 
açıklamada vatandaşın sağlı-
ğını ilgilendiren konularda çok 
titiz davrandıklarını belirterek: 
“Temiz toplum temiz çevreyle 
olur. Bu yüzden belediye ola-
rak şehrin temizliğine azami 
özen gösteriyoruz. Günlük 
rutin temizlik çalışmalarımız 
devam ediyor. Ancak zaman 
zaman da böyle detaylı temiz-
lik çalışması yapmak gereki-
yor. Halkımızın daha temiz bir 
kentte daha sağlıklı bir yaşam 
sürmesi için elimizden geleni 
yapıyoruz” dedi.

EMANETLER iHTiYAC
SAHiPLERiNE ULASTIRILIYOR
Giresun İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Giresun Şubesince, hayırse-
verlerin yardımlarıyla hazırlanan kumanyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Yardım kampanyası 
hakkında bilgi veren İl 
Müftüsü   ve TDV Şube 

Başkanı Ramazan Topcan, “Ze-
kat verebilecek herkesin zekatını 
ibadet şuuruyla yerine getirme-
sini sağlamak, onlara rehberlik 
etmek ve emanetlerini ehline 
teslim etmenin zeminini hazırla-
mayı hedefleyen TDV, bu bilinç 
ve sorumlulukla hareket ederek 
çalışmalarını sürdürüyor.” dedi.   

Sadece Ramazan’da değil, 
diğer aylarda da hayırseverlerin 
bağışlarını ihtiyaç sahibi ailelere 
ulaştırdıklarını belirten İl Müftüsü 
Topcan, “TDV İl Şubesi, gıdadan 
temizlik ürünlerine, kıyafetten 
ayakkabıya, ayni ve nakdi yar-
dımlara kadar geniş bir çerçevede 
kampanyalar düzenliyor. Yüzler 
gülsün diye hayırsever kardeşle-
rimizin ayni ve nakdi bağışlarına 
talibiz.” ifadelerini kullandı.

KiTAP SERGiSiNE BUYUK iLGi
Kütüphane Haftası kutlanıyor. Hafta kapsamında kapsamında Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce kitap sergisi açılıyor

İl Halk Kütüphanesi Müdürlü-
ğü tarafından açılan sergide 

katılımcılara anında kütüphane 
üyeliği gerçekleştirilip ödünç kitap 
verme işlemi gerçekleştirildi. Mü-
dürlükten yapılan açıklama şöyle

“Hastanemize başvuran 
hastalarımız ve hasta yakın-

larımızın yanı sıra çalışanları-
mızın da büyük ilgi gösterdiği 
kitap sergisini Başhekimimiz 
Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, Baş-
hekim Yardımcımız Uzm. Dr. 
Ayşegül Torun Göktaş, İdari 
Mali Hizmetler Müdürü Me-
tin Toraman, Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdürü Sibel Turan 
ziyaret etti.

Başhekimimiz Doç. Dr. Fazıl 
Kulaklı “Kitap sevgisi, kitap 
okuma alışkanlığını kazanmak 
için kütüphanelerin rolü oldukça 
önemlidir. Geçmişten günümüze 
kültürümüzü yarınlara taşımak, 

Bilgiye ulaşmak ve gelişmiş 
modern toplumlar oluşturmak için 
kütüphaneler hayatın vazgeçil-
mez kurumlarıdır. Bu farkında-
lığı oluşturmak için yapılan bu 
etkinlikte emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” 

Haber: Osman Yılmaz

Tatlı şöyle konuştu, “Rah-
met ve bereket kapıla-

rının açıldığı Ramazan ayı ile 
buluşmanın en derin huzurunu 
yaşıyoruz.  Bizleri bir kez daha 
bu mübarek aya kavuşturan 
rabbimize hamd-ü senalar 
ediyoruz.

Ramazan mevsimi; manevi-
yatımızı yükselteceğimiz, birlik, 
beraberlik, yardımlaşma ve pay-
laşımımızı zirveye taşıyacağı-
mız bir aydır. Ramazan sadece 
bedenin değil, ruhun disiplini 
bakımından da önemlidir. Hatta 
asıl gaye, iyilik ve güzelliği bir 
arada yaşayabilmektir. Halden 
anlayan, fakirle aynı sofraya 
oturan, derde derman olan, 

sıkıntıya çare bulan bir yapıya 
ulaşmamız için en uygun zaman 
dilimidir Ramazan. 

Ramazan ayı ile 
buluştuğumuz her 
zaman; bu hissiyatı, 
samimi ve gönülden 
yaşamayı, AK Parti 
ailesi olarak ifade et-
tik ve etmeye devam 
ediyoruz.  Salgın 
döneminde birçok 
faaliyetten 
mahrum 
kaldık. 
İnsan-
larla 
iliş-
kile-

rimiz hep maske arkasından 
mümkün olabildi. Hamdolsun bu 

süreci büyük oranda atlat-
mış görünüyoruz. Buna 

bağlı olarak tedbirler 
de yeniden gözden 

geçiriliyor hayatımızı 
sınırlayan tedbirler 
esnetiliyor. Mevcut 

kurallar çerçevesinde 
hareket etmek sure-

tiyle Ramazan’ın 
ruhuna uygun 

birçok 
faali-
yeti 
bir-
lik 
ve 

beraberlik içinde yürütülüyor. 
AK Parti kadroları olarak;  

teşkilat mensuplarımızla, bele-
diye ve il genel meclis üyele-
rimizle halkımızın gönlüne ve 
sofrasına misafir olmaya gayret 
edeceğiz. Ramazan ayının 
şanına yakışır şekilde hemşehri 
sofralarımızda yerimizi alacağız. 
Dertleriyle dertlenip sevinçlerine 
ise ortak olacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle 
kıymetli vatandaşlarımızın ve 
İslam Âleminin Ramazan Ayını 
tebrik eder, Ülkemiz, Milleti-
miz ve insanlık için savaşların 
olmadığı, masum insanların 
ölmediği bir dünyayı Cenab-ı 
Allah’tan(CC) dilerim.”

TATLI: RAMAZAN’IN DERiN
HUZURUNU YASIYORUZ

SEHiRDE RAMAZAN 
TEMiZLiGi BASLADI

Şenlikoğlu: Ramazan 
Huzur Ayıdır

Giresun Belediye Baş-
kanı Aytekin Şenlikoğ-

lu, 11 Ayın Sultanı Mübarek 
Ramazan ayının hayırlara 
vesile olmasını diledi.

Şenlikoğlu, “Huzurun, 
maneviyatın, sevgi, hoşgörü 
ve yardımlaşma duygularının 
yoğun bir şekilde yaşandığı 
Ramazan ayına ulaşmanın 
mutluluğunu hep birlikte 
yaşıyoruz. Bu ayda, küskün-
lükleri, kırgınlıkları bir kenara 
bırakarak herkese karşı hoş-
görü, birlik, beraberlik ve kar-
deşlik duygularımızı daha da 
güçlendirmeliyiz. Ramazan 
ayında tüm Müslümanların en 
yakınından başlayarak ihtiyaç 
sahibi komşu ve akrabalarına 
paylaşım duygusu içerisinde 
yardım ellerini ulaştırmalı-
dır. Ramazan ayını bir kere 
daha yaşamanın mutluluğu 

içindeyiz. Ramazan, İslâm’ın 
rahmetle yoğrulmuş adaletini, 
bilgi ve hikmetle bütünleş-
miş ahlâkını bütün insanlığa 
gösteren bir aydır. Ramazan 
ayı Müslümanların Allah’ı 
idrak ettikleri, kendilerine rızık 
olarak verilen şeyleri paylaş-
tıkları bir aydır. Bu mübarek 
ay, oruç ibadetinin yanı sıra 
yardımlaşma ve dayanışma 
duygusunu da ön plana çıkar-
maktadır.”

Bu duygu ve düşünceler 
ile 11 ayın sultanı Ramazan 
ayının milletimizin birlik ve 
beraberliğinin kuvvetlenmesi-
ne, tüm insanlık için bereket, 
barış ve huzur getirmesini 
temenni eder, başta Giresunlu 
hemşehrilerim olmak üzere 
tüm İslam Âleminin Rama-
zan-ı Şerifini kutlar, sevgi ve 
saygılarımı sunarım.” dedi.
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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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Şair Nurullah Genç’i 
Anarken Düşündüklerim…

Son devir önemli 
şairlerimizden ya-
zar ve bilim adamı 

Nurullah Genç, ilçemiz 
güzide okullarından Küçük-
köy Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’nde anıldı. Mahrem 
ve Münzevi isimli şiir din-
letisinde okulun edebiyat 
öğretmenleri çok güzel 
bir program hazırlamışlar. 
Davetli olarak gittiğimiz 
programı ilgiyle sonuna ka-
dar izledik. Okulun edebiyat 
öğretmenleri güzel şiirler 
seçmişler, gençlerimiz de 
bu şiirleri çok güzel bir 
şekilde icra ettiler. Seçkin 
davetlilerin de katılımıyla 
programda duygulu saatler 
geçirdik.

Nurullah Genç, ismini ilk 
kez 1978 yılında Milli Türk 
Talebe Birliği Orta Öğrenim 
Komitesi olarak Hicri 1400.
yıl münasebetiyle Türkiye 
çapında düzenlediğimiz 
Liseler Arası Şiir Yarışma-
sı’nda duydum. O zaman 
ben de âcizane bu komi-
tenin başkanıydım. Yarış-
manın katılımcılarından 
biri olan Nurullah Genç, 
Hicret adlı şiiriyle birinci 
olmuştu. O zaman Erzurum 
İmam Hatip Lisesi son sınıf 
öğrencisi olan şairimiz, 
sonraları üniversite tahsili 
yaparak bugün bilim adamı 
olarak hizmetine devam 
ediyor. Hala şiirle ve sanat-
la çok yakından ilgileniyor. 
Şairimiz bu şiirle kalmamış 
sonraları yazdığı Yağmur 
isimli naat ile de Türkiye 
ve dünya çapında üne de 
kavuşmuştur.

Bu program bana bu 
okulun kuruluş yıllarına 
götürdü. 1977 yılında eğitim 
ve öğretime başlayan oku-
lumuz o zamanlar Küçük-
köy Şakir Zümre Caddesi’n-
de küçük bir binada eğitime 
başlamıştı. Vefa Poyraz 
Lisesinde Din Dersi ve 
Ahlak Bilgisi hocamız olan 
Mustafa Akıncı bu okula 
geçerek bu okulun kurucu 
müdürü olarak görevlen-
dirilmişti. Burada hocamı 
birkaç kere ziyaret etmek 
de nasip olmuştu. 

Daha sonra bölgemi-
zin kanaat önderlerinden 
İnsanlığa Hizmet Vakfı 
Başkanı Prof. Dr. Hikmet 
Özdemir’in Din Eğitimi 
Genel Müdürü olduğu dö-

nemde şimdiki yerine temel 
atıldığı günü hatırladım. 12 
Eylül’ün üzerimizden tank 
gibi geçtiği bizim de hayır 
dediğimiz 1982 Anayasası-
nın kabul edildiği günlerden 
sonra görece başlayan ser-
bestlik döneminde ANAP’ın 
Milli Eğitim Bakanı Vehbi 
Dinçerler’in de katıldığı tö-
renle temelinin atıldığı günü 
hatırladım. 

Şimdi Ak Parti Grup 
Başkan Vekili M.Emin 
Akbaşoğlu’nun babası 
Bayram amcanın bu okula 
yaptığı hizmetleri ve Ümmü 
Gülsüm kızımı rica minnet 
okula yazdırdığım gün-
leri hatırladım. O yıl okul 
açılışına gelmiş törenlerin 
yapılmasını ve sınıfların 
belli olmasını beklerken 
hiç hayal dahi edemeye-
ceğim biri ile karşılaştım. 
Vefa Poyraz Lisesine 1977 
yılında dışardan gelerek 
kaydolan Dev-Yolcu Yasin 
ile karşılaştım. Yasin okula 
geldiğinde yaşı bizden bir 
iki yaş büyük olmasına 
rağmen Dev-Yol tarafından 
görevlendirilerek gelmiş ve 
birinci sınıfa kaydolmuştu. 
O yıla kadar okulumuzda 
herhangi bir olay olmamıştı. 
Okulda birçok olay çıka-
ran, beni arkadaşları ile 
Milli Türk Talebe Birliği’ne 
gidiyorum diye döven, bu 
yüzden hapse bile giren Ya-
sin uslanmış, tevbe etmiş 
ve ehli tarik olmuştu. Ve 
Yasin de oğlunu bu okula 
yazdırmıştı.

Şiir Dinletisi için gittiğimiz 
programda birçok dostumla 
da görüşme fırsatı oldu. 
Milli Eğitim Müdürü Yusuf 
Uzantı, Gaziosmanpaşa 
Anadolu Gençlik Derne-
ği’nin eski yeni başkanları, 
Mehmet Koç-1, Mehmet 
Koç-2 ve yeni başkanımız 
Ali İhsan Er, okulun müdü-
rü Fatih Yıldız, programı 
düzenleyen İlim Yayma 
Cemiyeti Gaziosmanpa-
şa Şube Başkanı Kerem 
Akpınar görüştüm. Dostum 
ve siyasetten arkadaşımız 
Celal Eroğlu’nun öğretmen 
kızları ile tanışma fırsatı 
buldum. 

Bizleri unutmayan ve bu 
programlardan haberdar 
eden Kerem Akpınar karde-
şime bir kere daha teşekkü-
rü bir borç bilirim. 

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
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Giresun Şube Müdürlüğü sınırları içerisinde 11 adet Tabiat Parkı ile 1 adet Tabiat Anıtı ve tüm il 
genelini kapsayacak sahalarda yapılacak proje çalışmalarına ait danışmanlık hizmet alımı hizmet 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek 
olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/193286
1-İdarenin
a) Adı : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN DKMP İL ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Çitlakkale Atatürk Bulvari 288 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542153117 - 4542153128
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Giresun Şube Müdürlüğü sınırları içerisinde 11 adet Tabiat Parkı ile 1 adet Tabiat Anıtı ve tüm 
il genelini kapsayacak sahalarda yapılacak proje çalışmalarına ait danışmanlık hizmet alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 
1 Adet Giresun Şube Müdürlüğü sınırları içerisinde 11 adet Tabiat Parkı ile 1 adet Tabiat Anıtı ve tüm 
il genelini kapsayacak sahalarda yapılacak proje çalışmalarına ait danışmanlık hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Giresun İl Sınırları
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 10.05.2022, işin bitiş tarihi 09.12.2022
d) İşe başlama tarihi : 10.05.2022
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.04.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Tarım ve Orman Bakanlığı 12. 
Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğü
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için 
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
-İstekli serbest ormancılık büro ve şirketi; İlgili ihale yönetmeliğinde belirtilen sicil, izin,  ruhsat vb. 
belgelerin  karşılığı ve ihale tarihinde büro veya şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı kanunun 
4. ve 5. Maddelerinde belirtilen Orman Mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, 
Orman Mühendisleri Odasından alınmış “Serbest Ormancılık/ Orman Ürünleri/ Büro ve Şirketi Oda 
Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi’ yeterlilik bilgileri tablosunda 
(Beyan edilecek belgeler) sunulacaktır.
-Serbest Orman Mühendisi veya Şirketi; İhale sözleşmesinin imzalamadan önce, sahiplerinin ve 
ortaklarının her birisi için, Orman Mühendisleri Odasından ihale konusu iş için alınmış, 5531 Sayılı 
Kanundaki mesleki faaliyetler konularına ait ihaleli işler için düzenlenen “Meslek Mensubu Olduğu 
Oda  Kayıt Belgesini” yeterlilik bilgileri tablosunda (beyan edilecek belgeler) sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya 
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu 
şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Biyolojik Çeşitlilik, Ekoturizm , Avcılık ve yaban hayatı, Korunan alanlar, sulak Alanlar, Ormancılık 
faaliyetleri İzleme değerlendirme , Fizibilite, Envanter, Etüt, Sulak alanlar,Ormancılık faaliyetleri, 
izleme, Değerlendirme , Fizibilite, Envanter , Etüt, Ziyaretçi memnuniyetinin tespiti ve Anket gibi 
konulardan herhangi biri veya birkaçı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,74
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri 
açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
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Ramazan ayının 
ilk günü olan 2 
Nisan Cumar-

tesi sabahında, Anadolu 
Gençlik Derneği tarafın-
dan düzenlenen ilk sahur 
ve ilk namaz buluşması 
etkinliğine ilgi ve heyecan 
oldukça fazla…

Düzenlenen bu büyük 
buluşmaya Giresun İl 
Müftüsü Ramazan TOP-
CAN katılacak. Şehri-
mizin değer verdiğimiz 
kıymetli öğrencilerinin 
ulaşım kolaylığı açısın-
dan KYK yurtlarından 
araç kalkacaktır. Sahur 
buluşması 2 Nisan Cu-
martesi “03:00’’ saatlerin-
de, AGD Giresun Şubesi 
binasında gerçekleşip, 
ardından yapılacak olan 
namaz buluşması ise 
“04:30’ saatinde “Hacı 
Miktat Camii’sin de’’ dü-
zenlenecek

KYK Yurtlarından kalka-
cak araç için iletişim numa-
rası (0530 350 36 03).

Haber: Hakan Çelebi

AGD VE MUFTULUK’TEN iZ
BIRAKACAK SAHUR ETKiNLiGi
Anadolu Gençlik Derneği,Ramazan öncesi önemli bir etkinliğe imza atıyor.
Bu çerçevede bu gece Müftülük ile ortaklaşa sahur buluşması yapılacak

Giresun’da, son 
günlerde mey-

dana gelen heyelanlar 
nedeniyle toplam 22 grup 
ve köy yolunda ulaşım 
sağlanamıyor.

İl genelinde hava 
sıcaklıklarının artması 
üzerine önceki haftalarda 
yağan karın erimesiyle 
16-31 Mart arasında 98 
grup ve köy yolunda he-
yelan meydana geldi.

İl Özel İdaresi ekiple-
rince söz konusu böl-
gelerde yürütülen çalış-
malarda 76 yol ulaşıma 
açıldı.

Ekipler, hala kapalı 
bulunan 22 yolda çalış-
malarına devam ediyor.

Öte yandan İl Afet ve 
Acil Durum Müdürlüğü 
(AFAD) heyelan yaşanan 
bölgelerde hasar tespit 
çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: GİRESUN (AA)

Giresun’da 
22 grup ve köy 

yolu heyelanlar 
nedeniyle 

ulaşıma kapalı
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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

22 Nisan 
2022 Cumartesi www.giresungundem.com
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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.
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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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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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Temiz çevre temiz bir 
şehir kapsamında 

çalışmalarını aralıksız sürdü-
ren Giresun Belediyesi şehir 
merkezindeki cadde ve sokak-
larda adeta temizlik harekatı 
gerçekleştirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü 
tarafından İtfaiye destekli 
olarak saat 23.30’da başlayan 
ve gece boyu devam eden 
çalışmada cadde, sokak ve 
kaldırımlar tazyikli ve köpüklü 
su ile yıkandı. 

Halkın yoğun olarak kullan-
dığı önemli noktalar olan; Gazi 
Caddesi, Fevzipaşa Cadde-
si, Tabaklar Geçidi Sokak, 
Alparslan Caddesi, Atatürk 
Lisesi Bulancak Durağı arası, 
Fatih Caddesi, Balık Pazarı 

mevkii, Hükümet Konağı civarı 
ve Topal Sokak 100 kişilik ekip 
tarafından titizlikle yıkanarak 
pırıl pırıl hale getirildi.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu yaptığı 
açıklamada vatandaşın sağlı-
ğını ilgilendiren konularda çok 
titiz davrandıklarını belirterek: 
“Temiz toplum temiz çevreyle 
olur. Bu yüzden belediye ola-
rak şehrin temizliğine azami 
özen gösteriyoruz. Günlük 
rutin temizlik çalışmalarımız 
devam ediyor. Ancak zaman 
zaman da böyle detaylı temiz-
lik çalışması yapmak gereki-
yor. Halkımızın daha temiz bir 
kentte daha sağlıklı bir yaşam 
sürmesi için elimizden geleni 
yapıyoruz” dedi.

EMANETLER iHTiYAC
SAHiPLERiNE ULASTIRILIYOR
Giresun İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Giresun Şubesince, hayırse-
verlerin yardımlarıyla hazırlanan kumanyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Yardım kampanyası 
hakkında bilgi veren İl 
Müftüsü   ve TDV Şube 

Başkanı Ramazan Topcan, “Ze-
kat verebilecek herkesin zekatını 
ibadet şuuruyla yerine getirme-
sini sağlamak, onlara rehberlik 
etmek ve emanetlerini ehline 
teslim etmenin zeminini hazırla-
mayı hedefleyen TDV, bu bilinç 
ve sorumlulukla hareket ederek 
çalışmalarını sürdürüyor.” dedi.   

Sadece Ramazan’da değil, 
diğer aylarda da hayırseverlerin 
bağışlarını ihtiyaç sahibi ailelere 
ulaştırdıklarını belirten İl Müftüsü 
Topcan, “TDV İl Şubesi, gıdadan 
temizlik ürünlerine, kıyafetten 
ayakkabıya, ayni ve nakdi yar-
dımlara kadar geniş bir çerçevede 
kampanyalar düzenliyor. Yüzler 
gülsün diye hayırsever kardeşle-
rimizin ayni ve nakdi bağışlarına 
talibiz.” ifadelerini kullandı.

KiTAP SERGiSiNE BUYUK iLGi
Kütüphane Haftası kutlanıyor. Hafta kapsamında kapsamında Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce kitap sergisi açılıyor

İl Halk Kütüphanesi Müdürlü-
ğü tarafından açılan sergide 

katılımcılara anında kütüphane 
üyeliği gerçekleştirilip ödünç kitap 
verme işlemi gerçekleştirildi. Mü-
dürlükten yapılan açıklama şöyle

“Hastanemize başvuran 
hastalarımız ve hasta yakın-

larımızın yanı sıra çalışanları-
mızın da büyük ilgi gösterdiği 
kitap sergisini Başhekimimiz 
Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, Baş-
hekim Yardımcımız Uzm. Dr. 
Ayşegül Torun Göktaş, İdari 
Mali Hizmetler Müdürü Me-
tin Toraman, Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdürü Sibel Turan 
ziyaret etti.

Başhekimimiz Doç. Dr. Fazıl 
Kulaklı “Kitap sevgisi, kitap 
okuma alışkanlığını kazanmak 
için kütüphanelerin rolü oldukça 
önemlidir. Geçmişten günümüze 
kültürümüzü yarınlara taşımak, 

Bilgiye ulaşmak ve gelişmiş 
modern toplumlar oluşturmak için 
kütüphaneler hayatın vazgeçil-
mez kurumlarıdır. Bu farkında-
lığı oluşturmak için yapılan bu 
etkinlikte emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” 

Haber: Osman Yılmaz

Tatlı şöyle konuştu, “Rah-
met ve bereket kapıla-

rının açıldığı Ramazan ayı ile 
buluşmanın en derin huzurunu 
yaşıyoruz.  Bizleri bir kez daha 
bu mübarek aya kavuşturan 
rabbimize hamd-ü senalar 
ediyoruz.

Ramazan mevsimi; manevi-
yatımızı yükselteceğimiz, birlik, 
beraberlik, yardımlaşma ve pay-
laşımımızı zirveye taşıyacağı-
mız bir aydır. Ramazan sadece 
bedenin değil, ruhun disiplini 
bakımından da önemlidir. Hatta 
asıl gaye, iyilik ve güzelliği bir 
arada yaşayabilmektir. Halden 
anlayan, fakirle aynı sofraya 
oturan, derde derman olan, 

sıkıntıya çare bulan bir yapıya 
ulaşmamız için en uygun zaman 
dilimidir Ramazan. 

Ramazan ayı ile 
buluştuğumuz her 
zaman; bu hissiyatı, 
samimi ve gönülden 
yaşamayı, AK Parti 
ailesi olarak ifade et-
tik ve etmeye devam 
ediyoruz.  Salgın 
döneminde birçok 
faaliyetten 
mahrum 
kaldık. 
İnsan-
larla 
iliş-
kile-

rimiz hep maske arkasından 
mümkün olabildi. Hamdolsun bu 

süreci büyük oranda atlat-
mış görünüyoruz. Buna 

bağlı olarak tedbirler 
de yeniden gözden 

geçiriliyor hayatımızı 
sınırlayan tedbirler 
esnetiliyor. Mevcut 

kurallar çerçevesinde 
hareket etmek sure-

tiyle Ramazan’ın 
ruhuna uygun 

birçok 
faali-
yeti 
bir-
lik 
ve 

beraberlik içinde yürütülüyor. 
AK Parti kadroları olarak;  

teşkilat mensuplarımızla, bele-
diye ve il genel meclis üyele-
rimizle halkımızın gönlüne ve 
sofrasına misafir olmaya gayret 
edeceğiz. Ramazan ayının 
şanına yakışır şekilde hemşehri 
sofralarımızda yerimizi alacağız. 
Dertleriyle dertlenip sevinçlerine 
ise ortak olacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle 
kıymetli vatandaşlarımızın ve 
İslam Âleminin Ramazan Ayını 
tebrik eder, Ülkemiz, Milleti-
miz ve insanlık için savaşların 
olmadığı, masum insanların 
ölmediği bir dünyayı Cenab-ı 
Allah’tan(CC) dilerim.”

TATLI: RAMAZAN’IN DERiN
HUZURUNU YASIYORUZ

SEHiRDE RAMAZAN 
TEMiZLiGi BASLADI

Şenlikoğlu: Ramazan 
Huzur Ayıdır

Giresun Belediye Baş-
kanı Aytekin Şenlikoğ-

lu, 11 Ayın Sultanı Mübarek 
Ramazan ayının hayırlara 
vesile olmasını diledi.

Şenlikoğlu, “Huzurun, 
maneviyatın, sevgi, hoşgörü 
ve yardımlaşma duygularının 
yoğun bir şekilde yaşandığı 
Ramazan ayına ulaşmanın 
mutluluğunu hep birlikte 
yaşıyoruz. Bu ayda, küskün-
lükleri, kırgınlıkları bir kenara 
bırakarak herkese karşı hoş-
görü, birlik, beraberlik ve kar-
deşlik duygularımızı daha da 
güçlendirmeliyiz. Ramazan 
ayında tüm Müslümanların en 
yakınından başlayarak ihtiyaç 
sahibi komşu ve akrabalarına 
paylaşım duygusu içerisinde 
yardım ellerini ulaştırmalı-
dır. Ramazan ayını bir kere 
daha yaşamanın mutluluğu 

içindeyiz. Ramazan, İslâm’ın 
rahmetle yoğrulmuş adaletini, 
bilgi ve hikmetle bütünleş-
miş ahlâkını bütün insanlığa 
gösteren bir aydır. Ramazan 
ayı Müslümanların Allah’ı 
idrak ettikleri, kendilerine rızık 
olarak verilen şeyleri paylaş-
tıkları bir aydır. Bu mübarek 
ay, oruç ibadetinin yanı sıra 
yardımlaşma ve dayanışma 
duygusunu da ön plana çıkar-
maktadır.”

Bu duygu ve düşünceler 
ile 11 ayın sultanı Ramazan 
ayının milletimizin birlik ve 
beraberliğinin kuvvetlenmesi-
ne, tüm insanlık için bereket, 
barış ve huzur getirmesini 
temenni eder, başta Giresunlu 
hemşehrilerim olmak üzere 
tüm İslam Âleminin Rama-
zan-ı Şerifini kutlar, sevgi ve 
saygılarımı sunarım.” dedi.



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Bulunsa da; 
Beş kilodan fazla alınmaz-

mış... 
Bu kadarla kalsa amenna; 
Üstüne-üstlük birde ucuz 

şeker kuyruğu başlamış.. 
Yani anlayacağınız üzere; 
Şekerin tadı iyiden-iyiye 

kaçmış.. 
Bir ülke düşünün ki; 
Bundan yüz-küsur yıl önce 

emperyalistlerin ‘Mandacılık’ 
teklifine reddediyor... 

Yani ‘boyunduruk altına’ 
girmeyi kabul etmiyor... 

“Ya istiklal, ya ölüm!” slo-
ganıyla ‘Bağımsızlık’ savaşı 
veriyor...

Ve o emperyalist ittifak 
‘mandacılığı’ kabul etmeyen 
ülkenin önünde teslim olup 
diz çöküyor... 

Ve ‘barış’ ortamı sağlandık-
tan sonrada; 

Eski defterler kapanıyor ve 
yepyeni bir ülke kuruluyor... 

Yıl; 1923 
Yeni ülkenin kurulduğu bu 

yılda ülkenin iktisadi kalkınma 
kongresi ve üretim fabrikala-
rının planlamaları da yapılı-

yor... 
Ve aradan sadece 2 yıl 

geçiyor; 
Uşak ilimizde Şeker Fabri-

kası kuruluyor... 
Ardından da, bir-bir çoğal-

maya başlıyor... 
Ve bu sayı 1980’e kadar 

(kamuya ait) fabrika sayısı 
25’i buluyor... 

Ancak izniniz olursa; 
İlk göz-ağrımız olan Uşak 

Şeker Fabrikasıyla ilgili bura 
araya çok kısa olmak koşu-
luyla tarihi bir not düşmek 
istiyorum... 

O da şu; 
Uşak Şeker fabrikası 

üretime geçeceği tarihlerde 
şeker üretiminden anlayan 
teknik personelimiz olmadığı 
için fabrikanın mühendisleri 
yabancılardan oluşturuluyor... 

Yani; 
Türk mühendisleri, yabancı 

mühendisler tarafından yetiş-
tirilmek isteniyor... 

Yetiştirilmek isteniyor isten-
mesine ama; 

Yabancılar uzun süre Türk 
mühendislerine öğretilmesi 

gereken asıl kilit noktaları 
öğretmiyor... 

Hatta mühendislere ge-
reken rehberliği yapmayı bir 
tarafa bırakın;

Yabancı mühendisler, 
şeker pancarı üreticilerinin 
(Şeker Fabrikası çalışmasın 
zarar etsin diye;) “Pancar 
ekmeyin, pancar ekerseniz 
devlet topraklarınızı elinizden 
alacak” diye propagandalar 
yapıyor... 

Bu olayı günümüze bağla-
yarak soru şekline dönüştüre-
cek olursak;

“97 yıl önce yapılan bu 
olumsuz propagandalar 
acaba günümüze taşınmış 
olabilir mi?”

(Siz bunu düşünürken ben 
tekrar konunun özüne dönü-
yorum) 

Bir zamanlar; 
Ülkemizde kamuya (yani 

halkın ortak çıkarlarına yö-
nelik) Şeker Fabrikalarımız 
vardı... 

Üretici, işçi ve diğer bile-
şenleriyle birlikte toplamda 
3 milyon Türk vatandaşı bu 
şeker fabrikalarının üretim 
biçiminden yararlanırdı... 

Fakat bu devininim ve 
kazanım; 

1980 yılında ‘24 Ocak 
Kararları’ denilen bir karar 
alınarak (diğer fabrikaların 
başına geldiği gibi) Şeker 
Fabrikalarının da kamusal 
yolculuğu sonlandırıldı... 

Yani vatandaşın kafasını 
süslü palavralarla süsleye-
rek... 

Ve ellerine de sevinsinler 

diye kırmızı renkli ‘emmeli 
bayram şekeri’ vererek dedi-
ler ki;

“Devlet, ticaretle uğraş-
maz” 

“Bez, tuz ve şeker satmaz” 
“Satmaya kalkarsa da bir 

arpa boyu yol alamaz” 
Onun için; 
Geçmişten-günümüze ne 

kadar üretime yönelik fabrika-
lar varsa hepsini ya, yabancı-
lara satalım... 

Ya da özelleştirelim... 
Ki; ne zaman özelleştiri-

riz... 
Yaşantımızı da o zaman 

güzelleştiririz” dediler... 
Ve atadan-dededen kalma 

ne varsa hepsini özel şahısla-
ra ihale ettiler... 

Peki, özelleştirdikten sonra 
herhangi bir ‘güzelleşme’ oldu 
mu? 

Olmaz olur mu; 
(Sadece şeker fabrikasıyla 

ilgili 2018 rakamlarını payla-
şıyorum) 

Devri gerçekleşen sadece 
7 fabrikadan; 

775 işçi işten atıldı... 
811 işçi zorla emekliye 

sevk edildi... 
On binlerce pancara üreti-

cisi ne yapacağını şaşırdı... 
Bana inanmıyorsanız; 
İkinci görselde paylaştı-

ğımı fotoğrafa bir kez daha 
bakıverin... 

(Televizyon haberlerinde 
ve gazete sayfalarında sizde 
görmüşsünüzdür ya) 

‘Tarım Ürünleri Fabrika 
Satış Noktasında’ kuyruğa 
giren kimler? 

Bilmeyen ve görmeyenler 
için hemen söyleyelim; 

Malatya Şeker Fabrikası-
nın önünde 5 kilogram şekeri 
42.60 liraya alabilmek için 
kuyruğa giren halk ve pancar 
üreticileri... 

Yani daha anlaşılır bir ifa-
deyle söyleyecek olursak; 

Ucuza sattığı pancardan 
üretilen şekeri (piyasada 
çok pahalı için) ucuza şeker 
almak için kuyruğa giren 
‘pancar üreticileri’ onlar... 

Ağzınızın tadını daha 
fazla kaçırmadan özetleyecek 
olursak...

Şeker Fabrikaları satılır-
ken, gıkını çıkarmayıp sessiz 
kalanlar; Bugünlerde ‘ucuza 
şeker alabilmek’ için şeker 
kuyruğuna giriyor... 

SEKA Kağıt fabrikaları 
satılırken, sesini-soluğunu 
çıkarmayanlar; 

Bir zamanlar 5 TL’ye aldığı 
bir top dosya kağıdını şimdi 
75-80 TL’ye alıyor... 

Hatta bazen karaborsaya 
düştüğü için bulup da alamı-
yor... 

Yine bir zamanlar; 
Filtreli sigaradan başka 

sigara içmeyip, burun kıvı-
ranlar, bugünlerde ne yazık 
ki ‘sarma tütün sigarasıyla’ 
yatıp-kalkıyorlar... 

Yani demem o ki; 
N’oldu? 
Size ait olan fabrikaları 

özel şahıslara tahsis ederek 
özelleştirmeyi özelleştirdiniz 
de... 

Güzelleştirmeyi becerebil-
diniz mi? 

Daha açık ve dobra-dobra 
soracak olursak; 

Özelleştirilen fabrikalarda 
işçi sayısı mı çoğaltıldı? 

Yoksa var olan işçilerde mi 
işten atıldı? 

Kimler rahatladı? 
Kimlerin keyfi kaçırıldı? 
Kuyruklar önlenebildi mi? 
Yoksa kuyruk sayısı daha 

da mı çok çoğaldı? 
Buyurun; 
Bu sorulara birileri bir yanıt 

vermeli... 
Vermeli ki; 
Bizleri de ikna etmeli... 
En önemlisi de; 
Birileri, birilerinden özür 

dilemeli!... 
Bu ağzımızın tadını kaçı-

ran sohbeti de (hala güncel-
liğini koruduğuna inandığım) 
Nazım Hikmet’in şu dizeleriy-
le bitirmek istiyorum; 

“Kapıları çalan benim, 
kapıları birer birer, 

Gözünüze görünemem, 
göze görünmez ölüler. 

Hiroşima’da öleli oluyor bir 
on yıl kadar 

Yedi yaşında bir kızım, 
büyümez ölü çocuklar 

Saçlarım tutuştu önce, 
gözlerim yandı kavruldu 

Bir avuç kül oluverdim, 
külüm havaya savruldu 

Benim sizden kendim için 
hiçbir şey istediğim yok 

Şeker bile yiyemez ki kağıt 
gibi yanan çocuk 

Çalıyorum kapınızı, teyze, 
amca bir imza ver 

Çocuklar öldürülmesin, 
şeker de yiyebilsinler.”

ŞEKER FİYATLARI ARTMIŞ 
ÜSTELİK BULUNAMAZMIŞ 

CAMiLER RAMAZAN’A HAZIRLANDI
Camilerin bakım ve temizliğini düzenli olarak gerçekleştiren Giresun Belediyesi, Ramazan ayı ile birlikte çalışmalarını arttırdı

Belediye Temizlik İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı 
ekipler, Ramazan 

ayının gelmesiyle birlikte şehir 
genelinde yürüttüğü temizlik 
uygulaması kapsamında cami-
lerin avlu, şadırvan ve tuvalet-
lerini temizledi.

Ekipler tarafından, camilerin 
çevre temizliği de yapılırken, 
vatandaşların daha hijyenik 
ortamda ibadetlerini yapabil-
meleri için hummalı bir çalış-
ma programı uygulandı.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu her yıl oldu-
ğu gibi şehir genelindeki cami-

lerde temizlik çalışması başla-
tıldığını belirterek: “Ramazan 
ayında vatandaşlarımızın 
ibadetlerini temiz ve hijyenik 
bir ortamda yerine getirmeleri 
için kentimiz genelinde ki tüm 
camilerimizin şadırvan, avlu 
ve tuvaletlerini baştan sona te-
mizliyoruz. Belediyenin önce-
likli hizmet alanlarından birinin 
de temizlik hizmetleri olduğunu 
düşünüyoruz. İbadethaneler 
bizim için önemli. Dinimiz bize 
temiz olmayı emrediyor. Biz 
de bu temizlikle hizmetlerimi-
zi ramazan ayında daha da 
çeşitlendiriyoruz” dedi.

Hayvanlarının peşinden dereye girerek akıntıya 
kapılan kişi kendi çabasıyla kurtuldu

CANINI ZOR KURTARDI
Giresun’da dereye inen hayvan-

larının peşinden suya girdikten 
sonra akıntıya kapılarak sürüklenen 
kişi kendi çabalarıyla kurtuldu.

Espiye ilçesinin Sakarya köyünde 
ikamet eden Aydın Yavuz’un Yağlıdere 
deresi yakınlarında otlattığı büyükbaş 
hayvanları, bir süre sonra suyun içeri-
sine girerek karşıya geçmeye çalıştı.

Hayvanlarının peşinden suya giren 
Yavuz akıntıya kapıldı.

Bir süre sürüklenen Yavuz, akıntının 
yavaşladığı bir bölgeden kendi çabala-
rıyla kenara çıktı.

Yavuz’un akıntıya kapıldığı anlar 
ise çevredeki bir kişinin cep telefonu 
kamerasına yansıdı. 

Haber: GİRESUN (AA)



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Bulunsa da; 
Beş kilodan fazla alınmaz-

mış... 
Bu kadarla kalsa amenna; 
Üstüne-üstlük birde ucuz 

şeker kuyruğu başlamış.. 
Yani anlayacağınız üzere; 
Şekerin tadı iyiden-iyiye 

kaçmış.. 
Bir ülke düşünün ki; 
Bundan yüz-küsur yıl önce 

emperyalistlerin ‘Mandacılık’ 
teklifine reddediyor... 

Yani ‘boyunduruk altına’ 
girmeyi kabul etmiyor... 

“Ya istiklal, ya ölüm!” slo-
ganıyla ‘Bağımsızlık’ savaşı 
veriyor...

Ve o emperyalist ittifak 
‘mandacılığı’ kabul etmeyen 
ülkenin önünde teslim olup 
diz çöküyor... 

Ve ‘barış’ ortamı sağlandık-
tan sonrada; 

Eski defterler kapanıyor ve 
yepyeni bir ülke kuruluyor... 

Yıl; 1923 
Yeni ülkenin kurulduğu bu 

yılda ülkenin iktisadi kalkınma 
kongresi ve üretim fabrikala-
rının planlamaları da yapılı-

yor... 
Ve aradan sadece 2 yıl 

geçiyor; 
Uşak ilimizde Şeker Fabri-

kası kuruluyor... 
Ardından da, bir-bir çoğal-

maya başlıyor... 
Ve bu sayı 1980’e kadar 

(kamuya ait) fabrika sayısı 
25’i buluyor... 

Ancak izniniz olursa; 
İlk göz-ağrımız olan Uşak 

Şeker Fabrikasıyla ilgili bura 
araya çok kısa olmak koşu-
luyla tarihi bir not düşmek 
istiyorum... 

O da şu; 
Uşak Şeker fabrikası 

üretime geçeceği tarihlerde 
şeker üretiminden anlayan 
teknik personelimiz olmadığı 
için fabrikanın mühendisleri 
yabancılardan oluşturuluyor... 

Yani; 
Türk mühendisleri, yabancı 

mühendisler tarafından yetiş-
tirilmek isteniyor... 

Yetiştirilmek isteniyor isten-
mesine ama; 

Yabancılar uzun süre Türk 
mühendislerine öğretilmesi 

gereken asıl kilit noktaları 
öğretmiyor... 

Hatta mühendislere ge-
reken rehberliği yapmayı bir 
tarafa bırakın;

Yabancı mühendisler, 
şeker pancarı üreticilerinin 
(Şeker Fabrikası çalışmasın 
zarar etsin diye;) “Pancar 
ekmeyin, pancar ekerseniz 
devlet topraklarınızı elinizden 
alacak” diye propagandalar 
yapıyor... 

Bu olayı günümüze bağla-
yarak soru şekline dönüştüre-
cek olursak;

“97 yıl önce yapılan bu 
olumsuz propagandalar 
acaba günümüze taşınmış 
olabilir mi?”

(Siz bunu düşünürken ben 
tekrar konunun özüne dönü-
yorum) 

Bir zamanlar; 
Ülkemizde kamuya (yani 

halkın ortak çıkarlarına yö-
nelik) Şeker Fabrikalarımız 
vardı... 

Üretici, işçi ve diğer bile-
şenleriyle birlikte toplamda 
3 milyon Türk vatandaşı bu 
şeker fabrikalarının üretim 
biçiminden yararlanırdı... 

Fakat bu devininim ve 
kazanım; 

1980 yılında ‘24 Ocak 
Kararları’ denilen bir karar 
alınarak (diğer fabrikaların 
başına geldiği gibi) Şeker 
Fabrikalarının da kamusal 
yolculuğu sonlandırıldı... 

Yani vatandaşın kafasını 
süslü palavralarla süsleye-
rek... 

Ve ellerine de sevinsinler 

diye kırmızı renkli ‘emmeli 
bayram şekeri’ vererek dedi-
ler ki;

“Devlet, ticaretle uğraş-
maz” 

“Bez, tuz ve şeker satmaz” 
“Satmaya kalkarsa da bir 

arpa boyu yol alamaz” 
Onun için; 
Geçmişten-günümüze ne 

kadar üretime yönelik fabrika-
lar varsa hepsini ya, yabancı-
lara satalım... 

Ya da özelleştirelim... 
Ki; ne zaman özelleştiri-

riz... 
Yaşantımızı da o zaman 

güzelleştiririz” dediler... 
Ve atadan-dededen kalma 

ne varsa hepsini özel şahısla-
ra ihale ettiler... 

Peki, özelleştirdikten sonra 
herhangi bir ‘güzelleşme’ oldu 
mu? 

Olmaz olur mu; 
(Sadece şeker fabrikasıyla 

ilgili 2018 rakamlarını payla-
şıyorum) 

Devri gerçekleşen sadece 
7 fabrikadan; 

775 işçi işten atıldı... 
811 işçi zorla emekliye 

sevk edildi... 
On binlerce pancara üreti-

cisi ne yapacağını şaşırdı... 
Bana inanmıyorsanız; 
İkinci görselde paylaştı-

ğımı fotoğrafa bir kez daha 
bakıverin... 

(Televizyon haberlerinde 
ve gazete sayfalarında sizde 
görmüşsünüzdür ya) 

‘Tarım Ürünleri Fabrika 
Satış Noktasında’ kuyruğa 
giren kimler? 

Bilmeyen ve görmeyenler 
için hemen söyleyelim; 

Malatya Şeker Fabrikası-
nın önünde 5 kilogram şekeri 
42.60 liraya alabilmek için 
kuyruğa giren halk ve pancar 
üreticileri... 

Yani daha anlaşılır bir ifa-
deyle söyleyecek olursak; 

Ucuza sattığı pancardan 
üretilen şekeri (piyasada 
çok pahalı için) ucuza şeker 
almak için kuyruğa giren 
‘pancar üreticileri’ onlar... 

Ağzınızın tadını daha 
fazla kaçırmadan özetleyecek 
olursak...

Şeker Fabrikaları satılır-
ken, gıkını çıkarmayıp sessiz 
kalanlar; Bugünlerde ‘ucuza 
şeker alabilmek’ için şeker 
kuyruğuna giriyor... 

SEKA Kağıt fabrikaları 
satılırken, sesini-soluğunu 
çıkarmayanlar; 

Bir zamanlar 5 TL’ye aldığı 
bir top dosya kağıdını şimdi 
75-80 TL’ye alıyor... 

Hatta bazen karaborsaya 
düştüğü için bulup da alamı-
yor... 

Yine bir zamanlar; 
Filtreli sigaradan başka 

sigara içmeyip, burun kıvı-
ranlar, bugünlerde ne yazık 
ki ‘sarma tütün sigarasıyla’ 
yatıp-kalkıyorlar... 

Yani demem o ki; 
N’oldu? 
Size ait olan fabrikaları 

özel şahıslara tahsis ederek 
özelleştirmeyi özelleştirdiniz 
de... 

Güzelleştirmeyi becerebil-
diniz mi? 

Daha açık ve dobra-dobra 
soracak olursak; 

Özelleştirilen fabrikalarda 
işçi sayısı mı çoğaltıldı? 

Yoksa var olan işçilerde mi 
işten atıldı? 

Kimler rahatladı? 
Kimlerin keyfi kaçırıldı? 
Kuyruklar önlenebildi mi? 
Yoksa kuyruk sayısı daha 

da mı çok çoğaldı? 
Buyurun; 
Bu sorulara birileri bir yanıt 

vermeli... 
Vermeli ki; 
Bizleri de ikna etmeli... 
En önemlisi de; 
Birileri, birilerinden özür 

dilemeli!... 
Bu ağzımızın tadını kaçı-

ran sohbeti de (hala güncel-
liğini koruduğuna inandığım) 
Nazım Hikmet’in şu dizeleriy-
le bitirmek istiyorum; 

“Kapıları çalan benim, 
kapıları birer birer, 

Gözünüze görünemem, 
göze görünmez ölüler. 

Hiroşima’da öleli oluyor bir 
on yıl kadar 

Yedi yaşında bir kızım, 
büyümez ölü çocuklar 

Saçlarım tutuştu önce, 
gözlerim yandı kavruldu 

Bir avuç kül oluverdim, 
külüm havaya savruldu 

Benim sizden kendim için 
hiçbir şey istediğim yok 

Şeker bile yiyemez ki kağıt 
gibi yanan çocuk 

Çalıyorum kapınızı, teyze, 
amca bir imza ver 

Çocuklar öldürülmesin, 
şeker de yiyebilsinler.”

ŞEKER FİYATLARI ARTMIŞ 
ÜSTELİK BULUNAMAZMIŞ 

CAMiLER RAMAZAN’A HAZIRLANDI
Camilerin bakım ve temizliğini düzenli olarak gerçekleştiren Giresun Belediyesi, Ramazan ayı ile birlikte çalışmalarını arttırdı

Belediye Temizlik İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı 
ekipler, Ramazan 

ayının gelmesiyle birlikte şehir 
genelinde yürüttüğü temizlik 
uygulaması kapsamında cami-
lerin avlu, şadırvan ve tuvalet-
lerini temizledi.

Ekipler tarafından, camilerin 
çevre temizliği de yapılırken, 
vatandaşların daha hijyenik 
ortamda ibadetlerini yapabil-
meleri için hummalı bir çalış-
ma programı uygulandı.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu her yıl oldu-
ğu gibi şehir genelindeki cami-

lerde temizlik çalışması başla-
tıldığını belirterek: “Ramazan 
ayında vatandaşlarımızın 
ibadetlerini temiz ve hijyenik 
bir ortamda yerine getirmeleri 
için kentimiz genelinde ki tüm 
camilerimizin şadırvan, avlu 
ve tuvaletlerini baştan sona te-
mizliyoruz. Belediyenin önce-
likli hizmet alanlarından birinin 
de temizlik hizmetleri olduğunu 
düşünüyoruz. İbadethaneler 
bizim için önemli. Dinimiz bize 
temiz olmayı emrediyor. Biz 
de bu temizlikle hizmetlerimi-
zi ramazan ayında daha da 
çeşitlendiriyoruz” dedi.

Hayvanlarının peşinden dereye girerek akıntıya 
kapılan kişi kendi çabasıyla kurtuldu

CANINI ZOR KURTARDI
Giresun’da dereye inen hayvan-

larının peşinden suya girdikten 
sonra akıntıya kapılarak sürüklenen 
kişi kendi çabalarıyla kurtuldu.

Espiye ilçesinin Sakarya köyünde 
ikamet eden Aydın Yavuz’un Yağlıdere 
deresi yakınlarında otlattığı büyükbaş 
hayvanları, bir süre sonra suyun içeri-
sine girerek karşıya geçmeye çalıştı.

Hayvanlarının peşinden suya giren 
Yavuz akıntıya kapıldı.

Bir süre sürüklenen Yavuz, akıntının 
yavaşladığı bir bölgeden kendi çabala-
rıyla kenara çıktı.

Yavuz’un akıntıya kapıldığı anlar 
ise çevredeki bir kişinin cep telefonu 
kamerasına yansıdı. 

Haber: GİRESUN (AA)

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

52 Nisan 
2022 Cumartesi 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

BiR YOL 
AYRIMI DAHA…

GZT Giresunspor, 
Souleymane 

Doukara’nın sözleşme-
sini tek taraflı olarak 
feshettiğini bildirdi.
Yeşil beyazlı kulüpten 
yapılan açıklama-
da, Doukara’nın ligin 
30’uncu haftasında 
deplasmanda oynanan 
Antalyaspor maçının 
ardından kırmızı beyaz-
lıların tribününe giderek 
sevinç gösterilerinde 
bulunduğu hatırlatıldı. 

Doukara’nın maçın 
ardındaki hareketleri 
nedeniyle sadakat 
yükümlülüğüne aykırı 
tutum sergilediğinin 
kaydedildiği açıklama-
da, “GZT Giresuns-
por’umuz, profesyonel 

futbolcu Souleymane 
Doukara ile olan söz-
leşmesini, söz konusu 
futbolcunun 20 Mart 
2022 tarihinde deplas-
manda karşılaştığımız 
FTA Antalyaspor mü-
sabakasının ardından 
rakip takım tribünlerine 
giderek gerçekleştirdiği 
sevinç gösterileri ve 
sadakat yükümlülü-
ğüne aykırı tutum ve 
davranışları nedeniyle 
sözleşmesi tek taraflı 
olarak feshetmiştir” 
ifadelerine yer verildi.

Bu arada yeşil 
beyazlı kulüp sezon bit-
meden Sankhare, Pe-
lupessy ve Douglas’ın 
ardından Doukara ile 
de yollarını ayırdı.

Düzenlemeye göre, 
spor kulüpleri, 

dernek statüsünden çıkarı-
lacak, spor anonim şirketi 
vasfı kazanacak. Spor 
federasyonları, kanunla 
veya Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile kurulacak. 
Spor kulüpleri ve spor 
anonim şirketleri için ‘denk 
bütçe’ sistemi getirile-
cek. Spor kulübü ve spor 
anonim şirketi başkan ve 
yönetim kurulu üyeleri ile 
yöneticileri, mevzuat, tüzük 
ve esas sözleşmeden do-
ğan yükümlülüklerini kasıt 
veya ihmalle ihlal ettikleri 
takdirde kulüp, şirket, pay 
sahipleri ve alacaklılara 
karşı verdikleri zararlardan 
müteselsilen sorumlu 
olacak.

‘TÜRK SPORU 
TEMİZLENMİŞ 
OLACAK’

Teklifte imzası bulu-
nan eski milli futbolcu, 
MHP Kocaeli Milletvekili 
Saffet Sancaklı, 61 mad-

delik kanun teklifine ilişkin 
açıklama yaptı.

Sancaklı, Türkiye’de 
şu anda futbol ile birlikte 
65 federasyon olduğunu, 
yeni yasa ile federasyon 
yapısının değişeceğini 
söyledi. Yeni sistemde 
milli sporcuların da yöne-
time gireceğini belirten 
Sancaklı, “Hepsinde 11 
kişilik yönetim kurulunda 
2 tane milli sporcu olacak. 
Sporcular artık yönetime 
girecek. Birçok suç işlemiş 
insanlar var sporun içinde 
nemalanan, kendini oradan 
aklamaya çalışan. Yasada 
bu suçlar da yazıldı. Bu 
suçları işlemiş olanlar bir 
daha hayatları boyunca 

hiçbir spor branşında bir fe-
derasyonda görev alama-
yacaklar. Türk sporu yavaş 
yavaş temizlenmiş olacak. 
Düzen ve adalet getirecek 
bu yasa” diye konuştu.

‘HEPSİ DÜZENE 
GİRECEK’

MHP’li Sancaklı, teklif 
ile şeffaflık getirileceğini, 
menajerlik sisteminin dü-
zeltileceğini söyleyerek, 
“Bu menajerlik sistemi-
nin de düzeltilmesi ile 
Türk futbolunda özellikle 
olan bu çift kontratlar, 
perde arkasında yapılan 
kontratlar, elden öde-
nen paralar, devletten 
kaçırılan vergiler bunların 

hepsi düzene girecek. 
Bugün Almanya, Fran-
sa, İngiltere, İspanya 
gibi futbolu gelişmiş 
ülkelerde nasıl yöneti-
liyorsa ona benzer bir 
sistem. Onun için bu 
yasa Türk spor tarihinin 
bir anayasasıdır, Türk 
spor tarihinin en önemli 
yasasıdır” dedi.

Saffet Sancaklı: ‘Türk spor 
tarihinin en önemli yasası’
Eski oyunculardan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşü-

len  ‘Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi’ ile ilgili, “Bu yasa, Türk spor tarihinin en önemli yasasıdır” dedi.

Keleş,  ligin bitimine 8 
hafta kaldığını, son 
haftaların hep çok 

zorlu geçtiğini belirtti.Bunun 
bilincinde olduklarını ifade eden 
Keleş, “Biraz eksikliklerimiz, biraz 
sıkıntılarımız olmasına rağmen 
iyi şekilde hazırlanıyoruz. Sezon 
başında koyduğumuz ligde kalıcı 
olma hedefine inşallah ulaşırız. 
Sivasspor ve Yeni Malatyaspor 
maçlarından 6 puan alırsak bizim 
için iyi olacak. İnşallah bu periyo-
du iyi şekilde atlarız, son haftalara 
çok sıkıntılı girmeyiz.” dedi.

Ligin geriye kalanında inişli 
çıkışlı periyotlar yaşadıklarını 
dile getiren Keleş, şöyle devam 
etti:”Oyuncular eksilebiliyor, fikstür 
zorlu oluyor, bu periyotlarda 
zorlanabiliyoruz ama ondan sonra 
takım halinde birlikte olduğumuz 
zaman, oyuncuların da sayısın-
da sıkıntı çekmediğimiz zaman, 
kulübemiz güçlü olduğu zaman iyi 
şeyler yapıyoruz. Ama dediğimiz 

gibi Sivasspor ve Yeni Malat-
yaspor maçlarından puanlar alıp 
rahatlamak istiyoruz. Puan baremi 
koymak istemiyorum, şu an tek 
odaklandığımız bu iki maç.”

“Flavio bizim için 
önemli oyuncu, 
oynatmak istiyoruz”

Keleş, Flavio’nun sakatlığına 
ilişkin, “Geçen maç oynaya-
madı, biraz eksikliğini hissettik. 
Sivasspor maçına yetiştirmeye 
çalışıyoruz. Takımla birlikte 
idman yapamadı, fizyoterapist ile 
bireysel antrenmanlar yapıyorlar. 
Flavio bizim için önemli oyuncu, 
oynatmak istiyoruz, umarım hazır 
olur.” diye konuştu.

Seyircilerin son maçlarda 
kendilerine çok fazla destek 
olduğunun altını çizen Keleş, 
“Biz de onları mahcup etmemeye 
çalışıyoruz, iç sahada iyi bir grafik 
yakaladık. Onların desteğiyle 

istediğimiz oyunu oynuyoruz, 
onlara da iyi bir oyun sergiletmek 
istiyoruz. İnanıyoruz ki onlar bizi 
Sivasspor maçında yalnız bırak-

mayacaklar, stadyumu doldura-
caklar, biz de onların desteğiyle 
maçtan galip ayrılmak istiyoruz.” 
diyerek sözlerini tamamladı

HAKAN KELES, ‘iKi MACI
KAZANIRSAK RAHATLARIZ’
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor’un teknik direktörü Hakan Keleş, sezon 

başında koydukları Süper Lig’de kalıcı olma hedefine ulaşmak istediklerini söyledi

DG Sivasspor Kulübü, fut-
bolcular Moussa Konate 

ile Samba Camara’nın sakatlan-
dığını duyurdu. Deplasmanda 
Giresunspor ile karşılaşacak 
olan Sivasspor’da sakatlık şoku 
yaşandı. Kulüp Doktoru Burak 
Ayyıldız, futbolcular Moussa 

Konate ile Samba Camara’nın 
sakatlandığını duyurdu.

Sakatlıklarla ilgili açıklama 
yapan Ayyıldız, “Futbolcumuz 
Moussa Konate’ye yapılan kont-
rollerde; sol ayak bileğinde on 
ve arka kısmında kemik yapıda 
sıkışma, yaygın ödem ve dış 

yan bağlarda hafif seviyeli yırtık 
tespit edildi. Samba Camara’ya 
yapılan kontrollerde ise; sol 
dizinde kemikte ödem oluştuğu 
görülmüştür. 2 sporcumuzun 
da tedavisine sağlık ekibimizce 
hemen başlanılmıştır” ifadelerini 
kullandı.

SOK YASADILAR!



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: 62 Nisan 2022 Cumartesi

 

 

 

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

Eynesil Belediyespor, 
Giresun derbisini 

kazandı

Şampiyonluğun 
favori takımla-

rından lider Eynesil 
Belediyespor , sahasın-
da oynadığı erteleme 
maçında Giresun Derbi-
si sayılan 1926 Bulan-
cakspor’u 2-0 yenerek 
liderliğini sürdürdü.

Eynesil İlçe Sta-
dı’nda oynanan ve İlk 
yarısı golsüz sona eren 
karşılaşmanın 55’da-
kikasında İsa Türk ve 
59’ dakikasında Orhan 
Dilli’nin attığı golle 
Giresun Derbisi sayılan 
1926 Bulancakspor’u 
2-0 yenen lider Eyne-
sil Belediyespor ligin 
bitimine 2 hafta kala 

liderliğini devam ettirdi.
Bu sonuçla Eynesil 

Belediyespor puanını 
39’ya yükseltti. Lider 
Eynesil Belediyespor 3 
Nisan’da deplasmada 
Erdoğduspor karşıla-
şacak.

Öte yandan Giresun 
Derbisi sayılan 1926 
Bulancakspor maçı 
öncesi Eynesil Belediye 
Başkanı Ahmet Latif 
Karadeniz ilimizin köklü 
spor kulüplerinden 
1926 Bulancaksporun 
96. kuruluş yıldönümü 
nedeniyle 1926 Bulan-
cakspor başkanı Sezgin 
Karataş’a çiçek takdim 
etti.

3 PUAN iLAC GiBi GELiR
Giresunspor, Milli karşılaşma arası sonrası geri döndüğü ligde Çotanak Spor Komplesinde saat 13.30’da başlaya-

cak olan müsabakada galibiyet kovalayacak. Çotanakların maç öncesi 35,Sivasspor’un 40 puanı bulunuyor

GZT Giresunspor, Spor 
Toto Süper Lig’in 31. 
haftasında bugün 

sahasında Demir Grup Sivasspor 
ile karşılaşacak. Çotanak Spor 
Kompleksi’nde oynanacak 
müsabaka saat 13.30’da başla-
yacak. Çotanaklar, 10 galibiyet, 5 
beraberlik ve 15 yenilgi sonucun-
da topladığı 35 puanla 16. sırada 
yer alıyor.

Yeşil-beyazlı takım, Demir 
Grup Sivasspor karşısında galip 
gelerek düşme hattından uzak-
laşmayı hedefliyor. GZT Gire-
sunspor’da sakatlıkları bulunan 
Zeki Yavru, Arda Kılıç ve sakat-
lıktan çıkarak bireysel çalışma-
lara başlayan Erol Can Akdağ, 
karşılaşmada forma giyemeye-
cek.Yeşil-beyazlılarda orta saha 
oyuncusu Flavio’nun durumu ise 
maç saatinde belli olacak.

11.SIRADA
Sivasspor Süper Lig’de 

çıktığı 30 maçta 10 galibiyet, 10 
beraberlik, 10 yenilgiyle 40 puan 
topladı ve  11. sırada yer aldı.

5 OYUNCULARI EKSİK
GZT Giresunspor’a konuk 

olacak olan DG Sivasspor’da 5 
eksik futbolcu bulunuyor. Si-
vasspor’da sakatlığı bulunan 
Leke James, Koral Altınay, Ziya 
Erdal, Moussa Konate ile Samba 

Camara, yeşil-beyazlı ekibe karşı 
forma giyemeyecek.

2.KEZ !
Giresunspor ile Sivasspor, 

Spor Toto Süper Lig’in 31. haf-
tasında bugün oynanacak olan 
maçla birlikte 2. kez karşı karşıya 
gelecek. İki takım son olarak ligin 
ilk yarısında Sivas’ta karşılaştı ve 
mücadele 0-0 sona erdi.

HAKEM TRİOSU
Giresunspor ile Sivasspor 

arasında oynanacak karşılaşmayı 
hakem Arda Kardeşler yönete-
cek. Kardeşler’in yardımcılıklarını 
Samet Çiçek ve Murat Tuğberk 
Curbay yapacak. Maçın dördün-
cü hakemi ise Oğuzhan Aksu 
olacak.

RAKİBİN MAÇ 
KADROSU

Sivasspor’un Giresunspor 
maçı kamp kadrosu şu şekilde: “ 
Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldı-
rım, Emre Satılmış, Uğur Çiftçi, 
Caner Osmanpaşa, Aaron Appin-
dangoye, Ahmet Oğuz, Goutas, 
Özkan Yiğiter, Hakan Arslan, 
Jorge Felix, Isaac Cofie, Erdoğan 
Yeşilyurt, Sefa Yılmaz, Kerem 
Atakan Kesgin, Pedro Henrique, 
Max Gradel, Fayçal Fajr, Fredrik 
Ulvestad, Mustapha Yatabare, 
Olarenwaju Kayode.”

Spor Toto Süper Lig’de 31. 
hafta bugün oynanacak 

4 karşılaşma ile başlayacak. 
Futbolda milli aranın ardından 
heyecan kaldığı yerden de-
vam edecek. Spor Toto Süper 
Lig’de 31. hafta Giresunspor 
- Sivasspor mücadelesiyle 
start alacak. Haftanın önemli 
mücadelesinde Trabzonspor, 
Beşiktaş’ı konuk edecek. Bu 
hafta Galatasaray, sahasında 
Fatih Karagümrük ile karşı 
karşıya gelecek. Fenerbahçe de 
deplasmanda Kayserispor ile 

mücadele edecek.
Süper Lig’de 31. haftanın 

programı ve maçları yönete-
cek hakemler şöyle:

2 NİSAN CUMARTESİ
13.30 GZT Giresunspor 

- D.G. Sivasspor: Arda Kar-
deşler

16.00 Yukatel Kayserispor - 
Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

16.00 Altay - F.T. Antal-
yaspor: Yasin Kol

20.30 Galatasaray - V. Fatih 
Karagümrük: Ali Şansalan

3 Nisan Pazar
13.30 Kasımpaşa - Gazian-

tep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İ.H. Konyaspor - Göz-

tepe: Erkan Özdamar
16.00 A. Alanyaspor - Çay-

kur Rizespor: Halil Umut Meler
20.30 Trabzonspor - Beşik-

taş: Zorbay Küçük
4 Nisan Pazartesi
20.30 Medipol Başakşehir - 

Ö.K. Yeni Malatyaspor: Sarper 
Barış Saka

20.30 A. Hatayspor - Adana 
Demirspor: Mustafa Kürşad 
Filiz

ZORLU KARSILASMAYI
KARDESLER YONETECEK


