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ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN
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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(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

FINDIĞIN 
TÜRKÜSÜNÜ SÖYLERİZ 

KABUĞUNUN 
DEĞERİNİ BİLMEYİZ

(Yazısı Sayfa 4’te)

ANGIN’DAN 
KENE UYARISI

n 4’TE

Ekonominin kötü gittiğini ve 
çözümün Gelecek partisinde 
olduğunu anlatan Başer”    İşsizli-
ğin arttığı ,geçim sıkıntılarının da-
yanılmaz hale geldiği, 
haksızlık ve adaletsizli-
ğin  hat safhaya çıktığı 
günümüzde gencimizin, 
işçimizin, emeklimi-
zin ,esnafımızın ve 
toplumun tüm kesiminin 
gerek yerel yönetimle-

re gerekse merkezi iktidara olan 
güveni artık kalmamıştır. Çiftçimiz 
daldaki fındığa umut bağlamış olup 
halen dahi iktidardan fındık fiyatı ile 

alakalı bir somut açıklama 
gelmemesi üreticimizi 
endişeye sevk etmektedir. 
Geçen seneye göre döviz 
kurundaki artış %120 , 
piyasadaki  fiili enflasyon 
%300,akaryakıt %310 art-
mışken ;üreticimiz fındık 

taban fiyatında ,bu artışlar dikkate 
alınarak  artış beklemektedir. 
İktidar mensuplarından üreticimiz 
adına ,fındık hasadına başlama-
dan muhakkak bir adım bekliyoruz. 
Fındık Giresun ölçeğinde üreti-
cimizin alın teri ,aynı zaman da 
ülkemize de  katma değeri yüksek 
bir mamuldür. Fındığın başkenti 
Giresun olup ,fındık ürünü ile ge-
çinen direkt ve dolaylı  milyonlarca 
insanımız vardır.  2’DE

‘Davutoğlu Cuma Günü Giresun’da’

‘Ada’ya Teleferik Yapılmalıdır’

BAŞKAN ŞENLİKOĞLU SANAYİ SİTESİ ESNAFLARINI ZİYARET ETTİ

‘Alın Teriyle Ve Emeğiyle Çalışan 
Esnafımızın Her Zaman Yanındayız’

Giresun Belediye 
Başkanı Aytekin Şenli-
koğlu, esnaf ziyaretlerini 
Büyük Sanayi Sitesi’nde 
sürdürdü. 

Sanayi sitesindeki 

işyerlerini ziyaret ederek 
esnaflara “hayırlı işler” 
temennisinde bulunan 
Şenlikoğlu esnafların ta-
lep ve önerilerini dinledi.

SAYFA 2’DE

Yağlıdere Belediye 
Başkanlığı tarafından 
19.Buları yaylası ‘’Taflan 
Şenliği’’ açılışı 16 Tem-
muz Cumartesi Akşamı 
ilçenin Buları yaylasında 
gerçekleştirildi.

Taflan Şenliğinin açı-
lışında şenlik ateşinin 
yakılması, havai fişek 
gösterileri ve yöresel 
sanatçı konserleri ile 
devam etti. 4’TE

19. Buları Yaylası Taflan Şenliği Yapıldı
19’uncu Buları Yayla Şenliği görkemli geçti..Şenliğe katılan binlerce vatandaş  

iki gün boyunca yaylada soğuk havaya rağmen gönüllerince eğlendiler

Anında Müdahale!.. 2’
DE

Akşener’in Giresun 
ziyaretiyle anonsları 
yapmayan bazı beledi-

yeleri eleştiren Yüksel”Arkadaşlar 
her türlü girişimi yaptı ama bazı 
belediyeler anonsları yapmadı.

Bu ilde her partiden insanlar yaşı-
yor.Bu çağda bunlar hoş şeyler 
değil.”dedi

Yüksel,Akşener’in bugün saat 
10.30’da Yağlıdere’de olacağını 
ve daha sonra Espiye’yi ziyaret 

edeceğini söyledi.Yüksel”Espiye 
ziyareti sonrası 13.00’ten sonra 
Atapark’ta halkla buluşacak ve 
ardından Bulancak’ı ziyaret ede-
cek”şeklinde konuştu.

Haber:Mustafa Cici

MERAL AKŞENER BUGÜN GİRESUN’DA...
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Giresun’da çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Genel Başkan Yardımcısı ve Giresun’un 

gururu avukat Ünzile Yüksel, Akşener’in Karadeniz ziyaretine Giresun’dan başlamasının kendilerini onurlandırdığını söyledi

Türkiye, Hasan Yılmaz’ın 
Duyarlılığını Konuşuyor

Hafta sonu Ankara’da 
yapılan Türk Tabipler Birliği 
toplantısında  bir delegenin kür-
süde konuşurken “Kürdistan” 
kelimesi kullanması salonda 
ciddi gerilime neden oldu. 

Giresun Belediye 
Başkan Yardımcısı doktor 
Hasan Yılmaz olaya büyük 
tepki göstererek salonda 
ilgi odağı oldu ve taktir 
aldı..  Bu arada Giresun 
Belediye Başkan Vekili 
ve Giresun Tabipler odası 
Genel merkez kongre 
delegesi olan Dr.Hasan 

Yılmaz ve Giresun delegeleri 
söz konusu şahıstan sözlerini 
geri almasını istediler..

Yılmaz, Divan önüne kadar 
gitti ve Ulu önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ve Türk bay-

rağının altında bölücülük yap-
masının söz konusu olmadığını 
ifade ederek divan heyetini 
göreve davet etti.

Dr. Hasan Yılmaz’ın tepki-
sinden sonra salonda bulunan 

birçok delege Yılmaz’a 
destek vererek divan heye-
tine tepki gösterdi. Bir süre 
arbedenin yaşandığı toplantı 
da bölücü propaganda yapan 
delegenin konuşmasında 
Kürdistan kelimesi çıkartı-
larak tamamlanmasına izin 
verildi.

Haber: Hakan Çelebi

Gisiad Başkanı İnş. Müh. Aykut 
Gezmiş’ten bölgemizi çekim merkezi 
haline getirecek ve şehrimize vizyon 
katacak bir marka proje önerisi daha 
geldi; “ADA’YA TELEFERİK”    4’TE

Gelecek Partisi Giresun Merkez ilçe Başkanı Mustafa Başer, Ahmet 
Davutoğlu’nun katılacağı il kongresine tüm vatandaşları davet etti
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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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Giresun'da;köyde üretilen süt ve 
yoğurtları bir telefonla evinize 

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…
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EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?
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“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)
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'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 
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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
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Valilikten yapılan yazılı açıklama-
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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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Şirketimiz bünyesinde tam gün çalışacak
1 Avukat,
1 Muhasebeci aranmaktadır.
 Aranan özellikler:
1- Askerlikle ilişkisi bulunmama,
Muhasebe için müracaat edenlerde:
2- Ticaret lisesi, Meslek yüksek okulu 
veya Muhasebe eğitimi veren 
fakültelerin birinden mezun olmak,
3- Genel muhasebe uygulamalarında en 
az 3 Yıl deneyimli olmak,
4- Ms Office programlarını etkin şekilde  
kullanabilme  şartları aranmaktadır.
Müracaatlar Aşağıdaki Telefondan Bilgi Alınarak Yüz Yüze 
Değerlendirilecektir.                      İletişim: 0 542 314 35 34

İŞ İLANI

OFİS İÇİN ELEMAN ARANIYOR
Ofiste çalışmak üzere iyi derecede Bilgisayar 

kullanabilen Bayan Eleman Aranmaktadır
Tel :0532-4917751

YITIK...
Zayi-Giresun Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler 

Fakültesi Iktisat Bölümü’nden aldığım öğrenci kimliğimi 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

ARAZ HAJIYEV

Belediye tarafından sürdü-
rülen ve önümüzdeki günlerde 
gerçekleştirilecek çalışmalar 
hakkında esnaflara bilgiler ve-
rerek sorularını cevaplandıran 
Başkan Şenlikoğlu, “Halkımızı 
ilgilendiren her kararı, bir ara-
ya gelerek, ortak akıl, anlayış 
ve uzlaşmayla alıyoruz.” dedi. 

Sıcak ve samimi ilgilerinden 
dolayı esnaflara teşekkür eden 
Şenlikoğlu,”Alın teriyle, eme-
ğiyle çalışan şehrimiz ekono-
misinin lokomotifi çok kıymetli 
sanayi esnafı kardeşlerimizi 
dinledik. Şehrimiz sanayisinin 
gelişmesi ve gerekli ihtiyaçla-
rının karşılanması için istişa-
relerde bulunduk. Her zaman 
yanlarında olduğumuz değerli 
esnaflarımıza teşekkür ediyor, 

bol kazançlar diliyorum. Gire-
sun Belediyesi olarak bu şe-
hirde yaşayan insanların daha 
mutlu ve huzurlu bir kentte 
yaşaması için tüm gücümüzle 
çalışıyoruz. Şehrimizin birçok 
noktasında şu anda altyapı 
ve üstyapı yatırımlarımız tüm 
hızıyla devam ediyor. 

Esnaflarımızın bize iletmiş 
olduğu talep ve sıkıntıları 
ortak akıl ile çözmenin gayreti 
içerisinde olacağız. Her daim 
onların yanında olduk ve olma-
ya da devam edeceğiz. Yoğun 
ve ağır iş tempolarına rağmen 
bizleri güler yüzle ve sıcak bir 
şekilde karşılayan esnaflarımı-
za bu davranışlarından dolayı 
da teşekkür ediyorum” şeklin-
de konuştu.

Başkan Şenlikoğlu, ziyaret 
sırasında esnaflara bol kazanç 
ve hayırlı işler temennisinde 
bulunurken, Sanayi Sitesi 
Kooperatif Başkanı Muammer 

Usta ve esnaflar ise yapmış 
olduğu hizmetlerden dolayı 
Şenlikoğlu’na teşekkür ederek 
ziyaretten duydukları memnu-
niyeti dile getirdiler.

BAŞKAN ŞENLİKOĞLU SANAYİ SİTESİ ESNAFLARINI ZİYARET ETTİ

‘Alın Teriyle Ve Emeğiyle Çalışan 
Esnafımızın Her Zaman Yanındayız’

Yağış esnasında sıkıntı 
yaşanan bölgelerde Su ve 
Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, 
Fen İşleri Müdürlüğü ve Te-
mizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 
koordineli bir şekilde tıkanan 
mazgalları anında açarken, 
yağış sonrası mahalle, cadde 
ve sokaklardaki kötü görün-
tüyü de kaldırmak için yoğun 
çaba sarf etti.

Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu, yaptığı açıklama-
da, belediye ekiplerinin yağışın 
başladığı ilk andan itibaren 
sahada olduğunu belirte-
rek, şiddetli yağış nedeniyle 
vatandaşların dikkatli olmaları 
gerektiğini söyledi. 

Belediye olarak meteorolojik 
uyarıları dikkate aldıklarını ve 
bu noktada teyakkuzda olduk-
larının altını çizen Şenlikoğlu; 
“Şuana kadar bize yansıyan 
olumsuz bir durum yok. Şehri-
mizde bazı yerlerde su birikin-
tileri oluştu, bunları giderdik. 
Yoğun yağış ile birlikte tıkanan 
mazgalları ekiplerimiz anında 
müdahale ederek açtı. Va-
tandaşlarımızın daha dikkatli 

ve tedbirli olmalarını istiyo-
ruz. Belediye olarak olası 
durumlar için tedbirlerimizi 
aldık. İnşallah herhangi bir 
olumsuzlukla karşılaşmayız. 
Her zaman vatandaşlarımızın 
yanındayız.” diye konuştu.

Yoğun Yağışta Belediye 
Ekiplerinden Anında Müdahale

Şehrimizde gece geç saatlerde etkili olan şiddetli yağış sonrası Giresun 
Belediyesi’ne bağlı ekipler hemen sahaya inerek, bazı müdahalelerde bulundu

Gümüşhane’de çalınan kovanlar 
JASAT ekiplerince Bayburt ve 

Giresun’da bulundu

Gümüşhane’de 
Çalınan Kovanlar 

Giresun’da Bulundu
GÜMÜŞHANE (AA) 

- Gümüşhane’nin Köse 
ilçesinden arı kovanı ve 
kovanların yanında bu-
lunan konteyneri çalan 
5 kişi gözaltına alındı.

Gümüşhane Valili-
ğinden yapılan yazılı 
açıklamada, ilçeye 
bağlı Yuvacık köyünde 
ikamet eden M.T’ye ait 
75 arı kovanı ve kovan-
ların yanında bulunan 
konteynerin çalındığı 
belirtildi.

Açıklamada, İl Jan-

darma Komutanlığına 
bağlı JASAT (Jandarma 
Suç Araştırma Timi) ve 
İlçe Jandarma Komu-
tanlığı asayiş ekiple-
rince yapılan istihbari 
çalışmalar neticesinde 
çalınan kovanlar ve 
konteynerin Bayburt ve 
Giresun illerinde bu-
lunarak M.T.’ye teslim 
edildiği aktarıldı.

Açıklamada, olayla 
ilgili F.K, M.A, E.G, T.Ç. 
ve R.C’nin gözaltına 
alındığı bildirildi.

‘Davutoğlu Cuma 
Günü Giresun’da’
Gelecek Partisi Giresun Merkez ilçe Başkanı 

Mustafa Başer, Ahmet Davutoğlu’nun katılaca-
ğı il kongresine tüm vatandaşları davet etti

Gelecek Partisi iktidarında 
üreticimiz mamulünü dövize 
endeksli olarak, hak ettiği 
değerini alacaktır. İşsizimiz 
iş sahibi olacak, üretim bazlı 
teşvik ve destekler artacak-
tır. Üniversite mezunu genç 
kardeşlerimiz GELECEK’e 
umutla bakacak iş garantili 
eğitimlerin önü açılacaktır. İş-
çimiz ,memurumuz enflasyon 
karşısında ezdirilmeyecek, 
ülkemizin doğal kaynakları 
aktif olarak kullanılacaktır.
Ülkemizi girdiği bu dar bo-
ğazdan GELECEK kadroları 
çıkaracak haksızlık ve yolsuz-
luk son bulacaktır. Haksızlıkla 

,yolsuzlukla ve yoksullukla 
mücadele ederek ,yanlış 
yapanlara hesap sorulacaktır. 
Bu anlamda Genel Başkanı-
mız Sayın Ahmet Davutoğlu 
ve Genel Başkan Yardımcı-
larımızın da katılım sağlaya-
cakları ,22.07.2022 Cuma 
günü Hüseyin Restourant ‘ta 
saat 13:00 ‘da gerçekleşecek 
olan Gelecek partisi Giresun 
1.olağan il kongremize tüm 
halkımızı davet ediyor ,GEL 
KATIL GELECEKTE SENİN-
DE UMUDUN ,SENİNDE 
SÖZÜN  OLSUN diyorum. 
“dedi.

Haber:Hakan Çelebi



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

320 Temmuz 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

İYİ PARTİ GİRESUN İL BAŞKANLIĞI

GİRESUN’A HOŞ GELDİNİZ 
SAYIN AKŞENER

Belediye Meclis Üyesi

Ünzile YÜKSEL
Genel Başkan Yardımcısı

Abdulkadir EROĞLU
Giresun İl Başkanı

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

220 Temmuz 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Şirketimiz bünyesinde tam gün çalışacak
1 Avukat,
1 Muhasebeci aranmaktadır.
 Aranan özellikler:
1- Askerlikle ilişkisi bulunmama,
Muhasebe için müracaat edenlerde:
2- Ticaret lisesi, Meslek yüksek okulu 
veya Muhasebe eğitimi veren 
fakültelerin birinden mezun olmak,
3- Genel muhasebe uygulamalarında en 
az 3 Yıl deneyimli olmak,
4- Ms Office programlarını etkin şekilde  
kullanabilme  şartları aranmaktadır.
Müracaatlar Aşağıdaki Telefondan Bilgi Alınarak Yüz Yüze 
Değerlendirilecektir.                      İletişim: 0 542 314 35 34

İŞ İLANI

OFİS İÇİN ELEMAN ARANIYOR
Ofiste çalışmak üzere iyi derecede Bilgisayar 

kullanabilen Bayan Eleman Aranmaktadır
Tel :0532-4917751

YITIK...
Zayi-Giresun Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler 

Fakültesi Iktisat Bölümü’nden aldığım öğrenci kimliğimi 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

ARAZ HAJIYEV

Belediye tarafından sürdü-
rülen ve önümüzdeki günlerde 
gerçekleştirilecek çalışmalar 
hakkında esnaflara bilgiler ve-
rerek sorularını cevaplandıran 
Başkan Şenlikoğlu, “Halkımızı 
ilgilendiren her kararı, bir ara-
ya gelerek, ortak akıl, anlayış 
ve uzlaşmayla alıyoruz.” dedi. 

Sıcak ve samimi ilgilerinden 
dolayı esnaflara teşekkür eden 
Şenlikoğlu,”Alın teriyle, eme-
ğiyle çalışan şehrimiz ekono-
misinin lokomotifi çok kıymetli 
sanayi esnafı kardeşlerimizi 
dinledik. Şehrimiz sanayisinin 
gelişmesi ve gerekli ihtiyaçla-
rının karşılanması için istişa-
relerde bulunduk. Her zaman 
yanlarında olduğumuz değerli 
esnaflarımıza teşekkür ediyor, 

bol kazançlar diliyorum. Gire-
sun Belediyesi olarak bu şe-
hirde yaşayan insanların daha 
mutlu ve huzurlu bir kentte 
yaşaması için tüm gücümüzle 
çalışıyoruz. Şehrimizin birçok 
noktasında şu anda altyapı 
ve üstyapı yatırımlarımız tüm 
hızıyla devam ediyor. 

Esnaflarımızın bize iletmiş 
olduğu talep ve sıkıntıları 
ortak akıl ile çözmenin gayreti 
içerisinde olacağız. Her daim 
onların yanında olduk ve olma-
ya da devam edeceğiz. Yoğun 
ve ağır iş tempolarına rağmen 
bizleri güler yüzle ve sıcak bir 
şekilde karşılayan esnaflarımı-
za bu davranışlarından dolayı 
da teşekkür ediyorum” şeklin-
de konuştu.

Başkan Şenlikoğlu, ziyaret 
sırasında esnaflara bol kazanç 
ve hayırlı işler temennisinde 
bulunurken, Sanayi Sitesi 
Kooperatif Başkanı Muammer 

Usta ve esnaflar ise yapmış 
olduğu hizmetlerden dolayı 
Şenlikoğlu’na teşekkür ederek 
ziyaretten duydukları memnu-
niyeti dile getirdiler.

BAŞKAN ŞENLİKOĞLU SANAYİ SİTESİ ESNAFLARINI ZİYARET ETTİ

‘Alın Teriyle Ve Emeğiyle Çalışan 
Esnafımızın Her Zaman Yanındayız’

Yağış esnasında sıkıntı 
yaşanan bölgelerde Su ve 
Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, 
Fen İşleri Müdürlüğü ve Te-
mizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 
koordineli bir şekilde tıkanan 
mazgalları anında açarken, 
yağış sonrası mahalle, cadde 
ve sokaklardaki kötü görün-
tüyü de kaldırmak için yoğun 
çaba sarf etti.

Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu, yaptığı açıklama-
da, belediye ekiplerinin yağışın 
başladığı ilk andan itibaren 
sahada olduğunu belirte-
rek, şiddetli yağış nedeniyle 
vatandaşların dikkatli olmaları 
gerektiğini söyledi. 

Belediye olarak meteorolojik 
uyarıları dikkate aldıklarını ve 
bu noktada teyakkuzda olduk-
larının altını çizen Şenlikoğlu; 
“Şuana kadar bize yansıyan 
olumsuz bir durum yok. Şehri-
mizde bazı yerlerde su birikin-
tileri oluştu, bunları giderdik. 
Yoğun yağış ile birlikte tıkanan 
mazgalları ekiplerimiz anında 
müdahale ederek açtı. Va-
tandaşlarımızın daha dikkatli 

ve tedbirli olmalarını istiyo-
ruz. Belediye olarak olası 
durumlar için tedbirlerimizi 
aldık. İnşallah herhangi bir 
olumsuzlukla karşılaşmayız. 
Her zaman vatandaşlarımızın 
yanındayız.” diye konuştu.

Yoğun Yağışta Belediye 
Ekiplerinden Anında Müdahale

Şehrimizde gece geç saatlerde etkili olan şiddetli yağış sonrası Giresun 
Belediyesi’ne bağlı ekipler hemen sahaya inerek, bazı müdahalelerde bulundu

Gümüşhane’de çalınan kovanlar 
JASAT ekiplerince Bayburt ve 

Giresun’da bulundu

Gümüşhane’de 
Çalınan Kovanlar 

Giresun’da Bulundu
GÜMÜŞHANE (AA) 

- Gümüşhane’nin Köse 
ilçesinden arı kovanı ve 
kovanların yanında bu-
lunan konteyneri çalan 
5 kişi gözaltına alındı.

Gümüşhane Valili-
ğinden yapılan yazılı 
açıklamada, ilçeye 
bağlı Yuvacık köyünde 
ikamet eden M.T’ye ait 
75 arı kovanı ve kovan-
ların yanında bulunan 
konteynerin çalındığı 
belirtildi.

Açıklamada, İl Jan-

darma Komutanlığına 
bağlı JASAT (Jandarma 
Suç Araştırma Timi) ve 
İlçe Jandarma Komu-
tanlığı asayiş ekiple-
rince yapılan istihbari 
çalışmalar neticesinde 
çalınan kovanlar ve 
konteynerin Bayburt ve 
Giresun illerinde bu-
lunarak M.T.’ye teslim 
edildiği aktarıldı.

Açıklamada, olayla 
ilgili F.K, M.A, E.G, T.Ç. 
ve R.C’nin gözaltına 
alındığı bildirildi.

‘Davutoğlu Cuma 
Günü Giresun’da’
Gelecek Partisi Giresun Merkez ilçe Başkanı 

Mustafa Başer, Ahmet Davutoğlu’nun katılaca-
ğı il kongresine tüm vatandaşları davet etti

Gelecek Partisi iktidarında 
üreticimiz mamulünü dövize 
endeksli olarak, hak ettiği 
değerini alacaktır. İşsizimiz 
iş sahibi olacak, üretim bazlı 
teşvik ve destekler artacak-
tır. Üniversite mezunu genç 
kardeşlerimiz GELECEK’e 
umutla bakacak iş garantili 
eğitimlerin önü açılacaktır. İş-
çimiz ,memurumuz enflasyon 
karşısında ezdirilmeyecek, 
ülkemizin doğal kaynakları 
aktif olarak kullanılacaktır.
Ülkemizi girdiği bu dar bo-
ğazdan GELECEK kadroları 
çıkaracak haksızlık ve yolsuz-
luk son bulacaktır. Haksızlıkla 

,yolsuzlukla ve yoksullukla 
mücadele ederek ,yanlış 
yapanlara hesap sorulacaktır. 
Bu anlamda Genel Başkanı-
mız Sayın Ahmet Davutoğlu 
ve Genel Başkan Yardımcı-
larımızın da katılım sağlaya-
cakları ,22.07.2022 Cuma 
günü Hüseyin Restourant ‘ta 
saat 13:00 ‘da gerçekleşecek 
olan Gelecek partisi Giresun 
1.olağan il kongremize tüm 
halkımızı davet ediyor ,GEL 
KATIL GELECEKTE SENİN-
DE UMUDUN ,SENİNDE 
SÖZÜN  OLSUN diyorum. 
“dedi.

Haber:Hakan Çelebi



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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Sadece ve sadece; 
Her fındık mevsimi geldiğin-

de... 
Fındık fiyatlarının kaç lira 

olacağını merak ederiz... 
İşte biz, böylesine kanaatkar 

bir fındık üreticisiyiz... 
Fındık nasıl değerlendirilir? 
Salt çerez olarak mı yenir? 
Fındık içi olarak mı satılıp 

tüketilir? 
İmalat sektöründeki yeri ve 

önemi nedir? 
Vesaire, vesaire... 
Fındık üreticisi bunun hesa-

bını yapmaz... 
Sadece fındık üreticisi değil; 
Üyesi olduğu veya olmadığı 

Fiskobirlik örgütü dahil... 
Ülkenin tarım ürünlerinin 

temsilciliğini yapan yönetsel 
erklerde bu işlerle fazla uğraş-
maz... 

Ne zamanki fındık toplama 
mevsimi yaklaşır; 

Herkes bir süreliğine üze-
rindeki ölü toprağından atıp 
kurtulmaya çalışır... 

Umutlar ve temenniler ar-
dı-ardına sıralanmaya başlanır; 

“Fındık fiyatları 60 lira mı 
olsun, yoksa yetmiş mi?” 

“Yetmiş lira olursa, kurtarır mı 
kurtarmaz mı?” gibi buna ben-
zer fiyat söylentileri dolaşmaya 
başlar ortalıkta... 

Her neyse... 
Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Sizlerin de çok iyi bildiği gibi; 

Bizler fındık kabuğunu ‘kış 
yakacağı’ olarak bilir ve soba-
larımızda sadece yakmasını 
biliriz... 

Ve daha hangi alanlarda 
kullanılır bilmeyiz... 

Ki, bu düşünceden hareketle; 
Bugün sizlere ‘fındık kabuğu-

nun’ nerede kullanıldığı konu-
sunda sohbet etmek istiyorum.

Bundan 400 yıl önce; 
İngilizler ‘Globe Tiyatrosunun’ 

bir benzerini yapmaya karar 
verirler... 

Ve yapmak istedikleri bu 
tiyatro binası, eski tiyatronun 
150 metre ötesinde inşa edile-
cektir... 

Yapılmak istenen yeni tiyatro; 
Eski tiyatronun aslına bire-bir 

aynı şekilde olması düşünül-
mektedir...

Ve yapılacak olan tiyatro-
nun zemininde işin uzman ve 
mühendisleri şöyle bir karışım 
olmasını istemektedir; 

2 birim kil... 
5 birim kül... 
15 birim Thames nehri 

kumu... 
ve 5 birimde Giresun fındığı 

kabuğu karıştırılması istenmek-
tedir... 

Niye Giresun fındığının kabu-

ğunu istemişler; 
Çünkü o tarihlerde Giresun 

yöresinin dışında fındık yetiştir-
me kültürü filan yokmuş...

Peki, mühendisler böyle bir 
karışımı neden tercih etmişler? 

Bekletmeden hemen söyle-
yelim; 

Fındık kabuğunun karışımıy-
la yapılan tiyatronun zemini, 
seyirciler yürürken gürültü 
çıkarmıyormuş... 

Yürürken çıkarılan ayak ses-
lerini emiyor ve saklıyormuş... 

Ve bu ‘mimari tasarımı’ yakın 
tarihe taşıyacak olursak; 

400 yıl önce yapılan ‘Globe 
Tiyatrosunun’ zemini haliyle 
bu uzun süre içerisinde bayağı 
eskiyip örseleniyor... 

Ve tekrar onarılıp, eski haline 
getirilmesi isteniyor... 

Yıl; 1997 
Yani bundan tam 25 yıl önce; 
İngiliz ‘Globe Tiyatrosunun’ 

yetkilileri, bizim Devlet Tiyatro-
ları Opera ve Balesi Çalışanları 
Yardımlaşma Vakfı’yla iletişime 
geçiyor... 

Tiyatro binasının zeminine 
fındık kabuklu harç yapımı için; 

Genel Müdürlüğü Giresun’da 
olan Fiskobirlik’ten 7,5 ton fın-
dık kabuğu isteniyor... 

Ve de gönderiliyor... 
Bu işe öncülük ve aracılık 

yaptığı içinde;
Dönemin TOBAV Başkanı 

Tamer Levent’e çok-çok teşek-
kür ediliyor... 

Bütün bu gevezeliklerden 
sonra; 

Sözü nereye mi getirmek 
istiyorum? 

Nereye getirip, bağlayacağı-
mı hemen söyleyeyim; 

İngilizler, bundan tam 400 yıl 
önce Giresun Fındığı kabuğun-
dan tiyatro ve opera salonları-
nın zeminini ‘fındık kabuğuyla’ 
döşemesini biliyorlar da... 

Ve üstüne-üstlük; 
1997 yılında tiyatro binasının 

zeminini onarmak için 7,5 ton 
fındık kabuğunu İngiltere’ye 
gönderiyorlar da...

Ve ‘fındık kabuğunun’ önemli 
bir yere sahip olmasını biliyor-
larda;

Neden bizlerde aynı şeyi 
yapmıyoruz? 

Neden hala derin uykulardan 
uyanmıyoruz? 

Neden fındık kabuklarını 
kışın sobalar da yakıyoruz? 

Neden bizlerde fındık ka-
buğunu mimari tasarımlarda 
kullanıp, yaygınlaştırmıyoruz? 

En önemlisi de; 
Acaba bizim mühendislerimiz 

bu tekniği bilmiyor mu? 
Başkasının tiyatro salonunun 

akustiğini düşünenler; 
Acaba kendi tiyatro salonla-

rının da ‘fındık kabuğu harcıyla’ 
karılmasını neden düşünüp, 
istemiyorlar? 

Bu ‘fındık kabuğunun’ içini 
doldurmayan sohbetimizi özet-
lersek; 

Eğer bu zamana kadar ‘fın-
dık kabuğu’ yakılmayıp, sanat 
binaları başta olmak üzere ‘İç 
Mimari’ ve inşaat sektöründe 
yaygınlaşsaydı, fındık kabuğu-
nun fiyatları içindeki meyveden 
pahalı olurdu... 

Son söz; 
Dünyanın en büyük tiyatro 

yazarlarından sayılan Sha-
kespearre (Şekspir’in) HAM-
LET oyununda yazdığı sözle 
bitirelim; 

“Bir fındık kabuğu içinde bile 
kainatın kralı sayabilirim kendi-
mi.” diyor... 

Sohbet ortaklarıma bilgi notu; 
Bu hafta sohbetlerimiz fındık 

üzerine olacaktır... 
Tekrar görüşmek üzere...

FINDIĞIN TÜRKÜSÜNÜ SÖYLERİZ 
KABUĞUNUN DEĞERİNİ BİLMEYİZ

‘Ada’ya Teleferik Yapılmalıdır’
Gezmiş konuyla 

ilgili yaptığı açıkla-
mada; “Aksu deresi 
ile denizin birleştiği 
noktada bulunan 
dolgu alanından 
Giresun Adası’na 
bağlanacak bir 
teleferik yapılması, 
Giresun turizmi ve 
ekonomisine büyük 
katkı sağlaycaktır. 

Karadeniz Bölgesi’nin, üze-
rinde yaşanabilir tek adası olan 
Giresun Adası’na teleferik ile 
ulaşım projesi, Hong Kong’dan 
sonra dünyada ikinci örnek 
olacaktır. Ada’ya yapılacak 
istasyon, Ada’nın doğal yapısını 
bozmamak adına Ada’nın hemen 
üzerinde değil, Ada’nın 30 metre 
açığına yapılacak olan bir platfor-
ma konumlandırılabilir. 

Giresun’u çekim merkezi 
haline getirecek olan bu telefe-
rik ile yılda en az 1 milyon kişi 
taşınabilecektir. Yap-işlet-devret 

modeliyle ihale edilerek hayata 
geçebilecek bu proje devletin 
kasasından kuruş çıkmadan 
şehrimize kazandırılabilecektir. 
Tek yapılması gereken: konuya 
ilişkin bir bakanlar kurulu kararı 
alınması ve ihaleye çıkılmasıdır. 
Proje sorumluluğunu ve bedelini 
bile ihaleyi alan firma üstlenme-
lidir. Geçiş garantisi gibi devlete 
yük getirecek özel maddelere de 
gerek yoktur çünkü proje kendini 
zaten beş yılda amorti edebilecek 
kazançlı bir yatırımdır. Şehrimize 
yılda 5 yüz milyon TL ek katma 
değer kazandıracak ve yüzlerce 

kişiye istihdam sağ-
layacak bu teleferik 
hattı; Karadeniz 
bölgesinde benzeri 
yapılamaz, alter-
natifsiz bir projedir. 
Dolgu alanı ve Ada 
arasında ki hat 
uzunluğu bin 400 
metre olan telefe-
riğin yapılabilmesi 
için, orta mesafeye 

deniz ortasına bir adacık yapıl-
malıdır. 70 metre yüksekliğinde 
toplam 3 adet direkle ve 700 
metre salınım boyuyla deniz üze-
rinde eşsiz bir seyahat vaat eden 
bu proje, bölgeye turist akışı 
sağlayacaktır. Ayrıca hatırlatmak 
isteriz ki Belediye Başkanımız 
Aytekin beye verdiğimiz sözün 
hala arkasındayız. İhaleye çıkıl-
dığında eğer bu projeyi yapmaya 
kimse talipli çıkmazsa, şehrimize 
katkı sağlamak adına bu büyük 
projenin yapımına bizler seve 
seve talipli olacağız.” dedi.

19. Buları Yaylası Taflan Şenliği Yapıldı
19’uncu Buları Yayla Şenliği görkemli geçti..Şenliğe katılan binlerce vatandaş  

iki gün boyunca yaylada soğuk havaya rağmen gönüllerince eğlendiler

Buları Yaylası Taflan Şen-
liğinin  finali  pazar günü 

saat 10.00’da başladı.
Şenlikte konuşan Yağlıdere 

Belediye Başkanı Yaşar İbaş,19.
düzenlenen taflan şenliği yine 
bizi klasik çisemizle birlikte 
karşıladı. Onunda başımızın 

üstünde yeri var.’’dedi.
Bu kötü hava şartlarında bu 

kadar büyük kalabalığı gör-
mek kendilerini oldukça mutlu 
ettiğini belirten İbaş,’’Amaç 3 yıl 
sonra bir araya gelmek hasbihâl 
etmekti. Sizleri burada görmek 
bizleri daha çok sevindirdi. Şen-

liğimizin güvenliğini sağlayan 
kahraman Mehmetçiklerimize ve 
belediye çalışanı arkadaşlarımı-
za organizasyonda emeği geçen 
herkese  teşekkür ediyorum.’’di-
ye konuştu.

Şenlik yöresel sanatçılar kon-
serinin ardından sona erdi.

DR. MUHAMMET  ANGIN’DAN KENE UYARISI
Angın, “Giresun ilimizde, 

hyalomma soyu kenelerin 
yaygın  olduğu Kelkit vadisi 
çevresinde  yer alan  yüksek 
kesimdeki ilçelerimiz (Alucra, 
Çamoluk, Şebinkarahisar) ile 
Sağlık Bakanlığı tarafından 
yayımlanan vaka tablosunda 
yer alan köy ve mahalellerde, 
İlçe Tarım ve Orman Müdür-
lüklerimizce yürütülen kene 
mücadelesi çalışmaları kap-
samında 61 bin 450 büyükbaş 
hayvan keneye karşı ilaçlan-
mıştır. Kene mücadelesine İlçe 
Müdürlüklerimiz tarafından 4-6 
haftalık periyotlarla Eylül ayı 
sonuna kadar devam edile-
cektir.

Kene mücadelesinde İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğü-
müz tarafından temin edilen 
ve et ile sütte kalıntı bırak-
mayan ilaçlar kullanılmakta 
olup, büyükbaş hayvanlar 
muhtarlıkların ve önder çiftçi-
lerin de desteği sağlanarak, 
riskli yerler başta olmak üzere 
ücretsiz olarak ilaçlanmaktadır. 
Çevre kirliliğine yol açması ve 
doğada faydalı canlılara da za-
rar verebilmesi nedeniyle mera 
vb. açık alanların ilaçlanması 
ise önerilmemektedir.”dedi

Angın şöyle konuştu
“Çiftlik hayvanlarında yapı-

lan bu ilaçlı mücadele çalışma-
larının temel amacı kenelerin 

biyolojik üreme zincirini kırarak 
popülasyonunu mümkün ol-
duğunca azaltmaktır. Doğada 
çok geniş alanlarda bulunan, 
larva, nimf ve ergin evrele-
ri beslenmek (kan 
emmek) için yabani 
hayvanları (tavşan, 
kirpi, yerden beslenen 
kuşlar vd.) ve evcil 
hayvanları tercih eden 
ve hızlı üreyebilen 
kenelerin herhangi bir 
mücadele yöntemiyle 
tamamen yok edilme-
si mümkün değildir.

Sıcak mevsimler-
de insanlara kene 
tutunması vakalarının 

artması nedeniyle kenelerin 
bulunabileceği alanlara gidil-
diğinde dikkatli olunmalı ve en 
etkili korunma yönteminin kişi-
sel korunma tedbirleri olduğu 

unutulmamalıdır.  
Kırsal ve ormanlık alan-

lardan dönüşte vücutta kene 
yönünden mutlaka kontrol 
yapılarak eğer kene tespit 

edilirse çıplak 
elle dokunma-
mak şartıyla, 
parçalanmadan 
ve ezilmeden 
en kısa sürede 
çıkartılmalı veya 
yakındaki bir 
sağlık kuruluşu-
na başvurulmalı-
dır. Çünkü kene 
yapışmasından 
sonra kan em-
meye başlaması 

dolayısıyla virüsü bulaştırması 
için belirli bir zamanın geç-
mesi gerekmektedir (ortalama 
12 saat). Bu nedenle arazi 
dönüşünde vücutta kene 
kontrolü yaparak yapışan bir 
kene varsa gün geçirilmeden 
uzaklaştırılması en önemli ted-
birdir. Ayrıca çiftçilerimizin, yaz 
mevsiminde tarlada çalışma 
saati olarak; kenelerin hareket-
siz veya en az hareketli olduk-
ları, sıcaklığın 15 derecenin 
altında olduğu zaman dilimleri 
olan sabah 05:00-10:00 arası 
ve akşam 17:00-20:00 saatleri 
arasını tercih etmeleri faydalı 
olacaktır.”dedi.

Haber: Osman Yılmaz

Giresun’da  yürütülen kene mücadelesi çalışmaları devam ediyor..Tarım İl Müdürü  Dr. Muhammet Angın 61 bin 450 büyükbaş hayvanın ilaçlandığını söyledi
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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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Sadece ve sadece; 
Her fındık mevsimi geldiğin-

de... 
Fındık fiyatlarının kaç lira 

olacağını merak ederiz... 
İşte biz, böylesine kanaatkar 

bir fındık üreticisiyiz... 
Fındık nasıl değerlendirilir? 
Salt çerez olarak mı yenir? 
Fındık içi olarak mı satılıp 

tüketilir? 
İmalat sektöründeki yeri ve 

önemi nedir? 
Vesaire, vesaire... 
Fındık üreticisi bunun hesa-

bını yapmaz... 
Sadece fındık üreticisi değil; 
Üyesi olduğu veya olmadığı 

Fiskobirlik örgütü dahil... 
Ülkenin tarım ürünlerinin 

temsilciliğini yapan yönetsel 
erklerde bu işlerle fazla uğraş-
maz... 

Ne zamanki fındık toplama 
mevsimi yaklaşır; 

Herkes bir süreliğine üze-
rindeki ölü toprağından atıp 
kurtulmaya çalışır... 

Umutlar ve temenniler ar-
dı-ardına sıralanmaya başlanır; 

“Fındık fiyatları 60 lira mı 
olsun, yoksa yetmiş mi?” 

“Yetmiş lira olursa, kurtarır mı 
kurtarmaz mı?” gibi buna ben-
zer fiyat söylentileri dolaşmaya 
başlar ortalıkta... 

Her neyse... 
Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Sizlerin de çok iyi bildiği gibi; 

Bizler fındık kabuğunu ‘kış 
yakacağı’ olarak bilir ve soba-
larımızda sadece yakmasını 
biliriz... 

Ve daha hangi alanlarda 
kullanılır bilmeyiz... 

Ki, bu düşünceden hareketle; 
Bugün sizlere ‘fındık kabuğu-

nun’ nerede kullanıldığı konu-
sunda sohbet etmek istiyorum.

Bundan 400 yıl önce; 
İngilizler ‘Globe Tiyatrosunun’ 

bir benzerini yapmaya karar 
verirler... 

Ve yapmak istedikleri bu 
tiyatro binası, eski tiyatronun 
150 metre ötesinde inşa edile-
cektir... 

Yapılmak istenen yeni tiyatro; 
Eski tiyatronun aslına bire-bir 

aynı şekilde olması düşünül-
mektedir...

Ve yapılacak olan tiyatro-
nun zemininde işin uzman ve 
mühendisleri şöyle bir karışım 
olmasını istemektedir; 

2 birim kil... 
5 birim kül... 
15 birim Thames nehri 

kumu... 
ve 5 birimde Giresun fındığı 

kabuğu karıştırılması istenmek-
tedir... 

Niye Giresun fındığının kabu-

ğunu istemişler; 
Çünkü o tarihlerde Giresun 

yöresinin dışında fındık yetiştir-
me kültürü filan yokmuş...

Peki, mühendisler böyle bir 
karışımı neden tercih etmişler? 

Bekletmeden hemen söyle-
yelim; 

Fındık kabuğunun karışımıy-
la yapılan tiyatronun zemini, 
seyirciler yürürken gürültü 
çıkarmıyormuş... 

Yürürken çıkarılan ayak ses-
lerini emiyor ve saklıyormuş... 

Ve bu ‘mimari tasarımı’ yakın 
tarihe taşıyacak olursak; 

400 yıl önce yapılan ‘Globe 
Tiyatrosunun’ zemini haliyle 
bu uzun süre içerisinde bayağı 
eskiyip örseleniyor... 

Ve tekrar onarılıp, eski haline 
getirilmesi isteniyor... 

Yıl; 1997 
Yani bundan tam 25 yıl önce; 
İngiliz ‘Globe Tiyatrosunun’ 

yetkilileri, bizim Devlet Tiyatro-
ları Opera ve Balesi Çalışanları 
Yardımlaşma Vakfı’yla iletişime 
geçiyor... 

Tiyatro binasının zeminine 
fındık kabuklu harç yapımı için; 

Genel Müdürlüğü Giresun’da 
olan Fiskobirlik’ten 7,5 ton fın-
dık kabuğu isteniyor... 

Ve de gönderiliyor... 
Bu işe öncülük ve aracılık 

yaptığı içinde;
Dönemin TOBAV Başkanı 

Tamer Levent’e çok-çok teşek-
kür ediliyor... 

Bütün bu gevezeliklerden 
sonra; 

Sözü nereye mi getirmek 
istiyorum? 

Nereye getirip, bağlayacağı-
mı hemen söyleyeyim; 

İngilizler, bundan tam 400 yıl 
önce Giresun Fındığı kabuğun-
dan tiyatro ve opera salonları-
nın zeminini ‘fındık kabuğuyla’ 
döşemesini biliyorlar da... 

Ve üstüne-üstlük; 
1997 yılında tiyatro binasının 

zeminini onarmak için 7,5 ton 
fındık kabuğunu İngiltere’ye 
gönderiyorlar da...

Ve ‘fındık kabuğunun’ önemli 
bir yere sahip olmasını biliyor-
larda;

Neden bizlerde aynı şeyi 
yapmıyoruz? 

Neden hala derin uykulardan 
uyanmıyoruz? 

Neden fındık kabuklarını 
kışın sobalar da yakıyoruz? 

Neden bizlerde fındık ka-
buğunu mimari tasarımlarda 
kullanıp, yaygınlaştırmıyoruz? 

En önemlisi de; 
Acaba bizim mühendislerimiz 

bu tekniği bilmiyor mu? 
Başkasının tiyatro salonunun 

akustiğini düşünenler; 
Acaba kendi tiyatro salonla-

rının da ‘fındık kabuğu harcıyla’ 
karılmasını neden düşünüp, 
istemiyorlar? 

Bu ‘fındık kabuğunun’ içini 
doldurmayan sohbetimizi özet-
lersek; 

Eğer bu zamana kadar ‘fın-
dık kabuğu’ yakılmayıp, sanat 
binaları başta olmak üzere ‘İç 
Mimari’ ve inşaat sektöründe 
yaygınlaşsaydı, fındık kabuğu-
nun fiyatları içindeki meyveden 
pahalı olurdu... 

Son söz; 
Dünyanın en büyük tiyatro 

yazarlarından sayılan Sha-
kespearre (Şekspir’in) HAM-
LET oyununda yazdığı sözle 
bitirelim; 

“Bir fındık kabuğu içinde bile 
kainatın kralı sayabilirim kendi-
mi.” diyor... 

Sohbet ortaklarıma bilgi notu; 
Bu hafta sohbetlerimiz fındık 

üzerine olacaktır... 
Tekrar görüşmek üzere...

FINDIĞIN TÜRKÜSÜNÜ SÖYLERİZ 
KABUĞUNUN DEĞERİNİ BİLMEYİZ

‘Ada’ya Teleferik Yapılmalıdır’
Gezmiş konuyla 

ilgili yaptığı açıkla-
mada; “Aksu deresi 
ile denizin birleştiği 
noktada bulunan 
dolgu alanından 
Giresun Adası’na 
bağlanacak bir 
teleferik yapılması, 
Giresun turizmi ve 
ekonomisine büyük 
katkı sağlaycaktır. 

Karadeniz Bölgesi’nin, üze-
rinde yaşanabilir tek adası olan 
Giresun Adası’na teleferik ile 
ulaşım projesi, Hong Kong’dan 
sonra dünyada ikinci örnek 
olacaktır. Ada’ya yapılacak 
istasyon, Ada’nın doğal yapısını 
bozmamak adına Ada’nın hemen 
üzerinde değil, Ada’nın 30 metre 
açığına yapılacak olan bir platfor-
ma konumlandırılabilir. 

Giresun’u çekim merkezi 
haline getirecek olan bu telefe-
rik ile yılda en az 1 milyon kişi 
taşınabilecektir. Yap-işlet-devret 

modeliyle ihale edilerek hayata 
geçebilecek bu proje devletin 
kasasından kuruş çıkmadan 
şehrimize kazandırılabilecektir. 
Tek yapılması gereken: konuya 
ilişkin bir bakanlar kurulu kararı 
alınması ve ihaleye çıkılmasıdır. 
Proje sorumluluğunu ve bedelini 
bile ihaleyi alan firma üstlenme-
lidir. Geçiş garantisi gibi devlete 
yük getirecek özel maddelere de 
gerek yoktur çünkü proje kendini 
zaten beş yılda amorti edebilecek 
kazançlı bir yatırımdır. Şehrimize 
yılda 5 yüz milyon TL ek katma 
değer kazandıracak ve yüzlerce 

kişiye istihdam sağ-
layacak bu teleferik 
hattı; Karadeniz 
bölgesinde benzeri 
yapılamaz, alter-
natifsiz bir projedir. 
Dolgu alanı ve Ada 
arasında ki hat 
uzunluğu bin 400 
metre olan telefe-
riğin yapılabilmesi 
için, orta mesafeye 

deniz ortasına bir adacık yapıl-
malıdır. 70 metre yüksekliğinde 
toplam 3 adet direkle ve 700 
metre salınım boyuyla deniz üze-
rinde eşsiz bir seyahat vaat eden 
bu proje, bölgeye turist akışı 
sağlayacaktır. Ayrıca hatırlatmak 
isteriz ki Belediye Başkanımız 
Aytekin beye verdiğimiz sözün 
hala arkasındayız. İhaleye çıkıl-
dığında eğer bu projeyi yapmaya 
kimse talipli çıkmazsa, şehrimize 
katkı sağlamak adına bu büyük 
projenin yapımına bizler seve 
seve talipli olacağız.” dedi.

19. Buları Yaylası Taflan Şenliği Yapıldı
19’uncu Buları Yayla Şenliği görkemli geçti..Şenliğe katılan binlerce vatandaş  

iki gün boyunca yaylada soğuk havaya rağmen gönüllerince eğlendiler

Buları Yaylası Taflan Şen-
liğinin  finali  pazar günü 

saat 10.00’da başladı.
Şenlikte konuşan Yağlıdere 

Belediye Başkanı Yaşar İbaş,19.
düzenlenen taflan şenliği yine 
bizi klasik çisemizle birlikte 
karşıladı. Onunda başımızın 

üstünde yeri var.’’dedi.
Bu kötü hava şartlarında bu 

kadar büyük kalabalığı gör-
mek kendilerini oldukça mutlu 
ettiğini belirten İbaş,’’Amaç 3 yıl 
sonra bir araya gelmek hasbihâl 
etmekti. Sizleri burada görmek 
bizleri daha çok sevindirdi. Şen-

liğimizin güvenliğini sağlayan 
kahraman Mehmetçiklerimize ve 
belediye çalışanı arkadaşlarımı-
za organizasyonda emeği geçen 
herkese  teşekkür ediyorum.’’di-
ye konuştu.

Şenlik yöresel sanatçılar kon-
serinin ardından sona erdi.

DR. MUHAMMET  ANGIN’DAN KENE UYARISI
Angın, “Giresun ilimizde, 

hyalomma soyu kenelerin 
yaygın  olduğu Kelkit vadisi 
çevresinde  yer alan  yüksek 
kesimdeki ilçelerimiz (Alucra, 
Çamoluk, Şebinkarahisar) ile 
Sağlık Bakanlığı tarafından 
yayımlanan vaka tablosunda 
yer alan köy ve mahalellerde, 
İlçe Tarım ve Orman Müdür-
lüklerimizce yürütülen kene 
mücadelesi çalışmaları kap-
samında 61 bin 450 büyükbaş 
hayvan keneye karşı ilaçlan-
mıştır. Kene mücadelesine İlçe 
Müdürlüklerimiz tarafından 4-6 
haftalık periyotlarla Eylül ayı 
sonuna kadar devam edile-
cektir.

Kene mücadelesinde İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğü-
müz tarafından temin edilen 
ve et ile sütte kalıntı bırak-
mayan ilaçlar kullanılmakta 
olup, büyükbaş hayvanlar 
muhtarlıkların ve önder çiftçi-
lerin de desteği sağlanarak, 
riskli yerler başta olmak üzere 
ücretsiz olarak ilaçlanmaktadır. 
Çevre kirliliğine yol açması ve 
doğada faydalı canlılara da za-
rar verebilmesi nedeniyle mera 
vb. açık alanların ilaçlanması 
ise önerilmemektedir.”dedi

Angın şöyle konuştu
“Çiftlik hayvanlarında yapı-

lan bu ilaçlı mücadele çalışma-
larının temel amacı kenelerin 

biyolojik üreme zincirini kırarak 
popülasyonunu mümkün ol-
duğunca azaltmaktır. Doğada 
çok geniş alanlarda bulunan, 
larva, nimf ve ergin evrele-
ri beslenmek (kan 
emmek) için yabani 
hayvanları (tavşan, 
kirpi, yerden beslenen 
kuşlar vd.) ve evcil 
hayvanları tercih eden 
ve hızlı üreyebilen 
kenelerin herhangi bir 
mücadele yöntemiyle 
tamamen yok edilme-
si mümkün değildir.

Sıcak mevsimler-
de insanlara kene 
tutunması vakalarının 

artması nedeniyle kenelerin 
bulunabileceği alanlara gidil-
diğinde dikkatli olunmalı ve en 
etkili korunma yönteminin kişi-
sel korunma tedbirleri olduğu 

unutulmamalıdır.  
Kırsal ve ormanlık alan-

lardan dönüşte vücutta kene 
yönünden mutlaka kontrol 
yapılarak eğer kene tespit 

edilirse çıplak 
elle dokunma-
mak şartıyla, 
parçalanmadan 
ve ezilmeden 
en kısa sürede 
çıkartılmalı veya 
yakındaki bir 
sağlık kuruluşu-
na başvurulmalı-
dır. Çünkü kene 
yapışmasından 
sonra kan em-
meye başlaması 

dolayısıyla virüsü bulaştırması 
için belirli bir zamanın geç-
mesi gerekmektedir (ortalama 
12 saat). Bu nedenle arazi 
dönüşünde vücutta kene 
kontrolü yaparak yapışan bir 
kene varsa gün geçirilmeden 
uzaklaştırılması en önemli ted-
birdir. Ayrıca çiftçilerimizin, yaz 
mevsiminde tarlada çalışma 
saati olarak; kenelerin hareket-
siz veya en az hareketli olduk-
ları, sıcaklığın 15 derecenin 
altında olduğu zaman dilimleri 
olan sabah 05:00-10:00 arası 
ve akşam 17:00-20:00 saatleri 
arasını tercih etmeleri faydalı 
olacaktır.”dedi.

Haber: Osman Yılmaz

Giresun’da  yürütülen kene mücadelesi çalışmaları devam ediyor..Tarım İl Müdürü  Dr. Muhammet Angın 61 bin 450 büyükbaş hayvanın ilaçlandığını söyledi 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

520 Temmuz 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

İki Hazırlık Maçı 
Düşünülüyor…

Giresunspor’da yeni 
sezon mesaisine devam 
ediliyor. Erzurum’da 
kampta bulunan ve Pazar 
akşamı Süper lig ekiple-
rinden Ümraniyespor ile 
hazırlık maçında karşı 
karşıya gelen ve sahadan 
1-0 yenik ayrılan Gire-
sunspor önceki gün ise 
tek mesai yaptı. Teknik 
adam Hakan Keleş 
gözetiminde yeni sezona 
bilenen Çotanaklar’ın 
en az iki hazırlık maçı 
daha yapmayı planladığı 
öğrenildi.

Öte yandan sadece 
futbolcu olarak 
değil alçak gönüllü 

ve yardımsever birisi olarak 
bilinen Umut Nayir, vatani 
görevini yaparken tanıştığı 
öğretmen Hasan Alak aracılı-
ğıyla Şırnak’ın Cizre ilçesi Nur 
Mahallesi’nde bulunan Metin 
Bostancıoğlu İmam Hatip 
Ortaokulu’na tam donanımlı 
bir fen laboratuvarı kurdurdu. 

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Şahan İke, Umut Nayir’in is-
minin verildiği laboratuvarının 
açılışını gerçekleştirdi. İke, tö-
rene gelemeyen Umut Nayir’a 
bu örnek davranışından dolayı 
teşekkür ederek, “İnşallah 
Umut Nayir’ın ilçemize kazan-
dırdığı bu laboratuvarda araş-
tıran, merak eden, öğrenmeyi 
öğrenen nesiller yetiştireceğiz” 
diye konuştu.

“Okulumuza birçok 
faydası oldu”

Öğretmen Hasan Alak ise, 
Umut Nayir ile Sakarya’da asker-
lik yaparken tanıştıklarını ifade 
ederek, “Daha sonra öğretmen 
olarak atamam gerçekleştikten 
sonra Cizre’ye geldim. Cizre’de 
görev yaptığım okulda fen 
laboratuvarı olmadığı için Umut 
Nayir’den rica ettim. Kendisi 

de bizleri kırmayıp okulumuza 
yepyeni, tam donanımlı bir fen 
laboratuvarı kazandırdı. Daha 
öncesinde de okulumuza birçok 
faydası olmuştu. Spora yatkın 
çocuklar için spor malzemeleri, 
Cizre genelinde ve köy okulları 
projesi kapsamında başlattığımız 
bot ve mont kampanyasına çok 
büyük destekleri olmuştu. Bu 
vesile ile kendisine çok teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

Nayir’in Farklı Yönü !

Kanada Milli Takımı’nın tecrü-
beli defans oyuncusu Doneil 

Henry, Süper Lig ekiplerinin radarında. 
29 yaşındaki futbolcunun menajeri 
Yekta İbrahimoğlu, yaptığı açıklamada, 
“Oyuncu için en iyisine karar verece-
ğiz. Atiba ve Larin gibi Doneil Henry de 
Süper Lig’de iz bırakacak” dedi.

Dünya Kupası’na 36 yıl aradan sonra 
katılacak olan Kanada Milli Takımı’nın 
oyuncularına ilgi artıyor. Kanada’yı, 

Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya 
Kupası’na taşıyan kadronun en iyi 
oyuncularından Atiba Hutchinson (Be-
şiktaş), Cyle Larin (Beşiktaş) ve Sam 
Adekugbe’den (Hatayspor) sonra Doneil 
Henry de Süper Lig yolunda. 

Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki 
tecrübeli defans oyuncusu, Hatayspor, 
Giresunspor ve Konyaspor başta ol-
mak üzere birçok Süper Lig kulübünün 
radarında.

HENRY RADARA GiRDi!
Kalıcı 
Çözüm 
Bulun

Giresun’da aniden bastı-
ran şiddetli yağmur ha-

yatı olumsuz etkilerken, Aksu 
Mahallesi’ndeki Giresunspor 
tesisleri zarar gördü. 

Giresunspor sosyal 
tesislerinin önündeki alan 
aşırı yağıştan dolayı çamur 
deryasına dönüştü. Kulüp 

çalışanları hemen önlem 
almaya çalışsa da şiddetli 
yağmurdan dolayı tesis zarar 
gördü. 

Her şiddetli yağmur yağdı-
ğında aynı sorun yaşanırken 
bugüne kadar buna kalıcı 
bir çözüm bulunmaması ise 
tepkilere yol açtı.

Türkiye Futbol Federas-
yonu (TFF) Merkez Hakem 
Kurulu, gerçekleştirdiği ilk 
toplantısında görev dağılımı 
yaptı.

Sabri Çelik başkanlığında 
yapılan toplantıda, görev 
dağılımı aşağıdaki şekilde 
oldu:

Başkan: Sabri Çelik
Başkan Vekili, PMİK, 

EPAK Üyesi, VAR ve 3’üncü 
Bölge Sorumlusu: Murat 
Ilgaz

PMİK ve 5’inci Bölge So-
rumlusu: Ahmet İbanoğlu

1’inci Bölge Sorumlusu, 
EPAK Üyesi ve Plaj Futbolu 
Sorumlusu: Bülent Gökçü

2’nci Bölge Sorumlusu 
ve EPAK Başkanı: Aytekin 
Durmaz

4’üncü Bölge Sorumlusu, 
EPAK Üyesi ve BAL Sorum-
lusu: Baki Tuncay Akkın

6’ncı Bölge Sorumlusu, 

EPAK Üyesi ve Futsal So-
rumlusu: İsmail Köse

7’nci Bölge Sorumlu-
su, EPAK Üyesi ve Kadın 
Hakemler Sorumlusu: Aynur 
Aysun Akar

8’inci Bölge Sorumlusu ve 
EPAK Üyesi: Recep Sürhat 
Müniroğlu

Hakem Kurulu Görev 
Dağılımını Yaptı



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.
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Geçtiğimiz sezon attığı gol-
lerle Giresunspor’un kü-
mede kalmasında önemli 

katkıları bulunan Umut Nayir’in 
kadro dışı bırakılmasının yankıları 
devam ediyor. Giresunspor’un 
sosyal medya hesaplarında Ta-
raftarların bazıları Yönetimi haklı 
bulurken bazıları ise yapılanın 
yanlış olduğunu dile getirdiler. 

İşte Taraftarların yorumları :
İbrahim Gürel
Zaten sıradan bir oyuncu gitsin 

güle güle
Abdurrahman Tırınk
Herkes suçlu yönetim mağdur 

hep. 
Yakup Uzun
Giresunspor’un kariyeri her 

şeyden önemlidir. Tebrik ederim 
Giresunspor Yönetimini

Muhammet Dağlı
Tavırlar egolar hiç bir kulüpten 

büyük değildir disiplin her daim 
kazandırır tebrik ederim Gire-
sunspor yönetimini

Okan Nazan Yavuz
Hanginize inanalım, Umut gibi 

Türk statüsünde ve Süper ligi bi-
len bir oyuncu kaybedilmemeliydi 
bildiğimiz tek şey bu.

Hakan Baş
Zaten elimizde gözle görülecek 

bir golcümüz o vardı oda gitti de-
senize bu takım küme düşer diye 
düşünüyorum inşallah düşmeyiz.

Ersin Önal
Kendini bizde buldu parasını 

da aldı nankör
Hüseyin Koç
Talihsiz ve üzücü bir durum, 

daha lig başlamadan bir yaprak 
dökümü olmaz inşallah talihsiz bir 
açıklama olmuş her şeyin hayırlısı 
diyelim

Recep Meşe
Umut bu takıma uyum sağladı 

bence kalmalı
İlhan Mandal

Kulübü ve yönetimi bu tip 
mevzularda acımasızlığı davet 
ediyorum

Fehmi Yıldız
Hemen gönderilsin huzur 

bozan
Semih Akkaya
Alsınlar Trabzon’dan Batuhan 

Körü, bin tane Umut Nayir eder
Kemal Köse
İstemiyorsa gitsin geride daha 

çok aslan var
Turgut Kılıçarslan
Bir futbolcu da şu kulüpten 

düzgün bir şekilde ayrılsın.
Ahmet Özer
Bence Umut Nayİr’in değil de 

şimdilik Giresunspor koltuğunda 
oturan kibirli ve Ego’lu Hakan 
Karaahmet’in  gitmesi gerek.

Deveden büyük Fil var, kuldan 
büyük ALLAH var.

Hakan Bölük
Asıl egoist olan kendisiyle 

birlikte emek harcayan evlatları-
nı kulübün marka değerini hiçe 
sayıp entrikalar ile yol ayrılığına 
girenlerdir.

Murat Kaya
Ya bırakın artık bu işleri sizde 

taktik 500 bine gel transfer sezonu 
bitince 100 bine oynuyorsan işine 
gelirse deyin sonra da maaş yok 
güle güle bu enkaz daha fazla 
gelecek ve diyecekler ki Sacit Ali 
Eren gelse keşke diye

Kuzey Kara
Umut forma için mücadele etti 

ve kümede kalmamıza yardım 
etti. Her oyuncuda disiplinsizlik 
var. İdare edip yaklaşılmalı. Büyük 
kulüp futbolcusunu taraftarın önü-
ne atmaz. Teşekkür eder konuyu 
kapatır.

Hakan Bölük
Yok o futbolcu şöyle. Yok bu 

futbolcu böyle. Şu takımdan doğru 
düzgün ayrılan bir tane futbolcu 
yok.

Veli Vural
Kime değer verilse hemen şı-

marıp küstahlaşıyor, hukuki olarak 
Giresunspor’un hakkı korunma-
lıdır.

Salim Kahveci
Çok üzüldüm böylesi başarılı 

futbolcu nasıl gider para para ah 
ah yönetim

TC Ahmet Emin Öztürk
Basın cezayı,Giresunspor’un 

haklarını koruyorsanız eğer
Ethem Kılıç
Hiç bir kulüpte tutunamamış 

bizde biraz göze battı bu gidişle 
3. ligde oynar hiç kimse Giresun 
spordan büyük değil

Kemal Kara
Bütün futbolcular yalan söy-

lüyor bir siz doğrusunuz zaten 
yönetemediğiniz anlaşılıyor neden 
tekrar aday oldunuz buraya bu 
kaçıncı futbolcu isyanıdır ?

Mete Çakmak
Bu takım lige çıkmasa bin kat 

iyiydi. Heyecan yok adam akıllı 
bir elle tutulur sağlam transfer yok 
yönetimde bütçe yoksa neden se-
çilip tekrar bu işlere bulaşıyorlar.

Erkan Diktaş
Ben inanmıyorum futbolcu ya-

lan konuşsa uzun uzun yazmaz. 
Geride bıraktığımız sezon aynı 
senaryolar yaşandı. Hangi futbol-
cunun ücreti düzgün verildi? Böyle 
oyuncu küstürülmez.

Kadir Aksoy
Her ne olursa olsun yönetim 

ve oyuncu bir birine küsmemeli 
herkes işini yapmalı.Umut değil 
eşi ve menajeri istemiyordur bir 
kaç ay önce eşi istemediğini 
söylemişti

Enver Güney
Takım arkadaşlarına örnek 

olması açısından para cezasıyla 
da cezalandırılmalı

Espiyeli Çotanak
Para cezası verilip takımda 

tutulmalı.
Hasan Alim
Parasını vermediğin topçuya 

ayar çekiyorsun sonra TFF, FİFA, 
UEFA hesabını veriyorsun

Engin Kunt
Bu tip olaylar sezon öncesi hiç 

hayra alâmet değil ( bindik bir alâ-
mete gidi yoz gıyamete) inşallah 
düşündüğümüz şeyler olmaz.

Bahri Işık
Mutlaka takımda tutulmalı 
Erman Hoşnut
Umut Nayir haklıdır. Yönetim 

taraftarı kandırmıştır. Umut kulüp 
arıyor diye. Halbuki adam parasını 
istiyor diye kadro dışı bırakıldı. 
Olmaz kardeşim böyle olmaz her-
kesi küstürürsen kimse gelmez. 
Para yoksa bırakın adam arama-
ya gerek yok kişiler çıkar.

BAKALIM DAHA NELER 
GÖRECEĞİZ?
Giresunspor’da son günlerde en fazla konuşulan konuların 
başında geride bıraktığımız sezonda takıma önemli katkılar 
sağlamış olan Umut Nayir’in kadro dışı bırakılması geliyor.


