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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU
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İl-ilçe Başkanı 
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
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ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU
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Palyatif Bakım

YAPMAYIN BEYLER 
YAPMAYIN 

BAYRAM TATİLİNİ 
UZATMAYIN
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HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Onun Gibisi 
Olmak 

Mümkün mü?

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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 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

(Yazısı Sayfa 3’te)

DEĞERLERİMİZİ 
UNUTTUK

Merkez İlçe Başkanı 
Çetin Ceyran ve 

Dereli İlçe Başkanı İsmail 
Bektaşoğlu ile birlikte gaze-
tecilerin sorularını yanıtlayan 
Eroğlu, “Pandemi öncesi 
ekonomi zaten bitmişti. Bir 
de pandemi geldi esnaf hep 
bitti. Şimdi 247 dolmuşçuya 
sormadan bu işlere kim niye 
giriyor çözemiyorum. Bu in-

sanlar zaten borçlu.Şimdi bu 
dolmuşçulara yüksek maliyetli 
araç satmaya çalışmak kimin 
aklı acaba?.247 aile o parala-
rı nasıl ödeyecek. Dolmuşçu-
ların geliri mi var da borçlana-
caklar. O araçları alamazlarsa 
ne olacak. Giresun’da bu iş 
olmaz. Zorlamaya gerek yok. 
Bu esnafa önce destek olmak 
lazım” dedi.    n SAYFA 2’DE

Asırlık arşiv ile Giresun’un tarihini geleceğe aktarıyor

iZ BIRAKIYOR
HUSEYiN GAZi MENTESEOGLU

Giresun ile ilgili asırlık fotoğraf, gazete ve belgeleri 21 yıldır toplayarak arşiv 
oluşturan Hüseyin Gazi Menteşeoğlu, kentin geçmişini günümüze taşıyor

Babası Ömer Erden 
Menteşeoğlu’nun 
çalışmalarına katkı 

vermek için 2001 yılında 
arşiv oluşturmaya başlayan 
Menteşeoğlu, bin civarın-
da eski Giresun fotoğrafı, 
500’ün üzerinde Osmanlı 
dönemine ait gazete ve yüz-
lerce belgeye ulaştı.

Müzayedelerden, sahaf-
lardan satın alarak, bazen 
de evlerin tozlu çatılarından 
toplayarak arşiv oluşturan 
Menteşeoğlu, Giresun’un 
asırlar önceki halini ve 
dönemin yaşanan olaylarını 
günümüze taşıyor.

Menteşeoğlu’nun arşivin-
de bir sahil kenti olan Gire-
sun’un kumsalları, kayaların 
üzerindeki konakları ve ev-

lerinin yer aldığı fotoğraflar 
dikkati çekiyor. Fotoğraflar 
kentin asırlar önceki güzelli-
ğini gözler önüne seriyor.

Arşivde yine Atatürk’ün 
Giresun’a yaptığı ziyaret ve 

konuşmalarını içeren gaze-
teler, fındık ihracatıyla ilgili 
belgeler ile yolcu vapurları-
nın fotoğrafları gibi dönemi 
anlatan çok sayıda fotoğraf 
yer alıyor.      n SAYFA 3’TE

Eroğlu: İyi Parti Olarak 
Havuz Sistemine Karşıyız
İyi Parti Giresun İl Başkanı Abdülkadir Eroğlu, esnafın çökme noktasına geldiği bir 
ortamda Havuz sisteminin gündeme getirilmesinin acımasızlık olduğunu söyledi

Milliyetçi Hareket 
Partisi’nden (MHP)
Belediye Başkan 

aday adayı olan ancak ittifak 
için adaylıktan çekilerek AKP 
listesinde meclis üyesi seçi-
len Yılmaz’ın, bu fedakarlığı 
tabanda tam not almıştı. 

Yılmaz’ın onlarca insana iş aş 
vermesi ve sağlık sektöründe 
ömrünü halka hizmete ada-
ması dikkat çekerken, böyle 
üretken ve yapıcı bir ismin 
listeye girmesi halinde şehre 
ciddi hizmetler edebileceği 
öne sürülüyor.

İZDİHAM OLDU
Bu arada Yılmaz’ın önceki 

hafta verdiği iftar adeta insan 
seline dönerken, MHP taba-
nının gösterdiği aşırı ilgi vefa 
adına önemli bir işaret olarak 
gösteriliyor.                 n 2’DE

MHP’DE DOKTOR HASAN
YILMAZ SESLERi
Giresun Belediye Başkanvekili doktor Hasan Yılmaz’a milletvekili 

adaylığı konusunda tabandan ciddi baskı olduğu öğrenildi.

iFTARDA iZDiHAM
Duroğlu Belediye Başkanı 

Halil Çetin’in verdiği iftara ilgi 
büyüktü. Belediye meydanında veri-
len yemeğe Duroğlu halkı büyük ilgi 
gösterirken, Başkan Çetin yaptığı 
konuşmada katılımcılara teşekkür 
etti. Çetin, “Biz bir aileyiz. Burada 
bunu hep birlikte görüyoruz. Herke-
se hayırlı iftarlar diliyorum” ifadeleri-
ni kullandı..

‘Kadir Gecesi 
Bin Aydan 
Hayırlıdır’

Giresun’da 
iyilik sofraları 

kuruluyor

n 3’TE

n 3’TE

Ramazan ayının son gün-
lerine doğru yaklaşırken 

böyle faziletli bir geceye kavuş-
manın mutluluğunu yaşadıklarını 
ifade eden Milletvekili Aydın; 
“Dinimizde “bin aydan daha hayır-
lı olduğu” ifade edilen bu güzide 
gece, alemlere rahmet olarak 
gönderilen Kur’an-ı Kerim’in yer-
yüzüne indirildiği gecedir. n 2’DE

AYDIN’DAN KADiR
GECESi KUTLAMASI
AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM İçişleri 

Komisyonu Üyesi Av. Kadir Aydın, Kadir Gecesi 
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
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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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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)
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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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‘Kadir Gecesi Bin 
Aydan Hayırlıdır’

Keşap Belediye Başkanı Mehmet 
Emür, Kadir gecesini kutladı

Emür, “Başı rahmet, ortası 
mağfiret, sonu cehen-

nem azabından kurtuluş 
ayı olan mübarek Ramazan 
ayını geride bırakıyoruz. “Bin 
aydan daha hayırlı” olan 
Kadir Gecesini idrak edecek 
olmamızın sevinç ve mutlulu-
ğunu yaşıyoruz.

İslam Âleminin en müba-
rek gecesi olan Kadir Ge-
cesi, müslümanlar arasında 
kardeşlik ve dayanışma 
duygularını pekiştirecektir.

Sema kapılarının sonuna 

kadar açıldığı, dua ve 
tövbelerin kabul edildiği, 
rahmet ve mağfiretin yağ-
mur gibi yağdığı gecenin 
ülkemizin birlik ve bütünlü-
ğüne, milletimizin refah ve 
mutluluğuna vesile olması-
nı diliyorum. Bu duygularla, 
tüm hemşerilerimin Kadir 
Gecesini kutluyor, ülkemiz 
ve insanlık için hayırlara 
vesile olmasını en kalbi 
duygularımla temenni edi-
yorum. ”dedi.

Haber: Osman Yılmaz

Eroğlu: İyi Parti Olarak 
Havuz Sistemine Karşıyız
İyi Parti Giresun İl Başkanı Abdülkadir Eroğlu, esnafın çökme noktasına geldiği bir 
ortamda Havuz sisteminin gündeme getirilmesinin acımasızlık olduğunu söyledi

İFTARDA BULUŞTULAR
İyi Parti Giresun İl Başkanı 

Abdülkadir Eroğlu, İlçe Başkan-
larıyla iftarda buluştu. Tüm ilçe 
Başkanlarının katıldığı iftarda 
seçim hazırlıklarının da gözden 
geçirildi.

İl Başkanı Abdülkadir Eroğlu, 
“Tüm ülke başkanlarının katıldığı 
yemekte birlik beraberlik mesaj-
ları verilerek Giresun ve ilçelerin 
sorunları görüşüldü.” Dedi.

Eroğlu şöyle konuştu: “Gire-
sun’un kronik sorunlu üç kurumu 
Özel idare ve belediye masaya 
yatırılarak tartışıldı. Kurumların 
kronik sorunlu olduğu, i̇ktida-
rın yorgunluğu gibi kurumlarda 

yorgunluk neme lazımcılık ve 
hukuksuz işlerin olduğu konusun-
da hemfikir olundu.

Yine Dereli’deki  sel afeti 
gündeme gelerek ,yeni yapılan 
köprünün alçak olduğu , yine eski 

köprünün yanındaki yolun göç-
mesi ve 300 yıllık köprünün yıkıl-
mak istenmesi sonrası kamuoyu 
tepkisi üzerine tadilat projesine 
alındığı açıklaması değerlendiri-
lerek, tadilatın demirle yapılacağı 

öğrenilmiş olup bunun doğru 
olmadığı ,bunun yerine köprünün 
yeniden taşla sağlamlaştırılması 
gerektiği üzerinde görüş birli-
ğine varıldı. Ayrıca iktidarın ve 
siyasilerin söz vermesine rağmen 
Dereli Yolunun halen bitirilemedi-
ği, sayın cumhurbaşkanına yolun 
bitmeden açtırıldığı değerlendi-
rildi.

Tüm ilçe başkanları iktidara 
hazır olduklarını, kadroların tam 
olduğunu, yapılan yanlışların 
düzeltileceğini vurgulayarak, va-
tandaşların tümünün partimize te-
veccühlerin olduğu ve yapılacak 
ilk seçimde birinci parti olacakla-
rına i̇nandıklarını belirttiler” dedi.

Haber: Hakan Çelebi

DÜŞÜNÜYOR
Öten yandan Yılmaz’ın 

halktan gelen bu talepleri de-
taylıca değerlendirmeye aldığı 
öğrenilirken, bazı vatandaşlar, 
“Hasan bey bu ilin markası-
dır. Partiler üstü bir anlayışla 
şehirde el atmadığı çok az 
insan var. Herşeyini ve gele-
ceğini bu şehre adadı. Davası 
için adaylıktan çekilip başka 
partide siyaset yapabildi.10 
parmağında 10 marifet olan, 
hizip, kavga ve zıtlaşma ile 
zerre işi olmayan sayın Yılmaz 
gibi insanlara bu şehrin ihtiyacı 
var” diye konuştular. 

Haber: Mustafa Cici

MHP’DE DOKTOR HASAN
YILMAZ SESLERi Giresun Belediye Başkanvekili doktor Ha-

san Yılmaz’a milletvekili adaylığı konusun-
da tabanda ciddi baskı olduğu öğrenildi.

AYDIN’DAN KADiR
GECESi KUTLAMASI
AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM İçişleri 

Komisyonu Üyesi Av. Kadir Aydın, Kadir Gecesi 
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dua ve tövbelerin 
kabul edildiği Kadir 

Gecesi’nde tüm insanlık 
için sağlıklı bir yaşam 
temenni ediyorum. Rab-
bim bu gecenin feyiz ve 
bereketinden manen en 
iyi biçimde yararlanmayı 
bizlere nasip eylesin. Bu 
duygu ve düşüncelerle baş-

ta Giresunlu hemşehrilerim 
olmak üzere tüm İslâm 
aleminin Kadir Gecesi’ni 
tebrik ediyor; bu gecenin 
ülkemize ve milletimize 
hayırlar getirmesini diliyor, 
Yüce Mevla’dan Ramazan 
Bayramı’na da huzur içe-
risinde eriştirmesini niyaz 
ediyorum.” dedi.

Espiye ilçesinde öğrencilere 
hijyen eğitimleri veriliyor
Giresun’un Espiye il-

çesinde öğrencilere 
hijyen eğitimleri verilmeye 
başlandı.

İlçe Sağlık Müdürü 
Muammer Tuğrul Yıldırım, 
gazetecilere, hijyenin günü-
müzde öneminin daha da 
arttığını söyledi.

Yıldırım, okullarda ger-
çekleştirdikleri etkinliklerle 

öğrencilere hijyenin önemi 
ve neler yapılması gerektiği 
hakkında bilgilendirmelerde 
bulunduklarını belirtti.

Öğrencilerden hijyen 
kurallarına uymalarını 
isteyen Yıldırım, çocukların 
sağlıklarının korunması için 
bu tür faaliyetlere devam 
edeceklerini sözlerine ekle-
di.   Haber: GİRESUN (AA)

Öğrenciler, Orman İşletme 
Müdürlüğü personelleri ve 

Kur’an Kursu Öğreticisi Nuran 
Önal’ın gözetiminde, hazırla-
nan alanlara çam fidanlarını 
yerleştirdi, elleriyle toprak atıp 
can suyu verdi.

Etkinlik kapsamında öğren-
cilere orman ve doğa sevgisi 

temalı sunum gösterisi yapıldı. 
Sunumda çocuklara orman 
ve orman içerisinde bulunan 
canlılarla ilgili bilgiler verildi. 
Ormanların korunması konula-
rı ve çöp atılmaması gerektiği 
anlatıldı.  

Etkinliğin sonunda 50 öğ-
renciye çeşitli hediyeler verildi. 

Minik eller ilk fidanlarını dikti
Giresun İl Müftülüğüne bağlı Gül Çocuk 4-6 Yaş Grubu öğrencileri, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında kursun bahçesine çam fidanı dikti



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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Onun Gibisi Olmak 
Mümkün mü?

Geçti-
ğimiz 
hafta 

Tirebolu Dernek-
ler Federasyonu 
iftarına gitmiştim. 
İyi ki gitmişim ifta-
ra değerli dostum 
Av. Mehmet İpek 
de gelmişti. Ko-
nuşurken bir kitap 
yazıp yayınladı-
ğından bahsetti. 
Ne kadar sevindi-
ğimiz anlatamam. 
Otobiyografik bir 
eser olduğunu ve 
değerli eşi rah-
metli Meryem’e 
hastanede refik 
olurken yazıp 
bitirdiğini anlattı. 
Meğer sürprizi 
iftar sonuna 
saklamış; iste-
yenler olur diye 
bir miktar getirmiş ve orada 
isteyenlere imzaladı.

Son zamanlarda hızla oku-
yup bitirdiğim bir kitap oldu, 
Onun Gibisi Olmak. Mehmet 
hoca okul çağına gelince 
yaşı küçük olduğu için okula 
yazılamamış. Bu yüzden 
mahkemeye verip yaş büyüt-
mek için gittiği Tirebolu’da 
mahkemesine bakan hâkime 
öykünerek onun gibi olmak 
istemiş. Kitabın ismi de ondan 
geliyormuş. Ancak kitap 
kurmacadan ziyade gerçek 
olaylar üzerine kurulu olduğu 
için kendi hikâyeme benzet-
tim, kendimi buldum okurken. 
Sanki Mehmet hoca ben, eşi 
Meryem de bizim Çakır hanım 
oldu yer yer. Işıklı köyü Kuz-
gun, Tirebolu’da kaldığı evler 
bizim Küçükköy’deki gecekon-
du oldu. Tirebolu Ortaokulu 
da Vefa Poyraz oldu yer yer. 
Mehmet hocanın yakalandığı 
tüberküloz ve tedavi olduğu 
Giresun Göğüs Hastalıkları 
Hastanesi benim kaldığım 
Trabzon Göğüs Hastalıkları 
Hastanesi oldu. Onun koğu-
şunda yatan hastalar benim 
koğuştakilerle yer değiştirdi. 
Onun kardeşlerini bakması 
benim evlenip kardeşlerimi 
okutmak için İstanbul’a getir-
mem gibiydi.

Kadınların hikâyesi hep 
aynı, evlenirsin evdeki 
çocuklar daha dün beraber 
oynadığın arkadaşların artık 
senin de evladın olur. Onların 
bakılıp büyütülmesi, yıkanıp 
giydirilmesi senin de görevin 
olmuştur artık. Annenin baba-
nın daha küçük deyip sakın-
dığı işler bir gecede büyüyen 
gelinin yapması gereken işler 
olur. Tabi en çok da el ne der 
korkusu sarar her yanı. 

Mehmet hocanın ibretlik 
hikâyesi daha çocukken baş-
lar, küçük olduğu için okula 

yazdırılamayan 
hoca, mahkeme 
kararıyla yaş 
büyütüp okula 
yazılır. Kendi 
ifadesi ile gotbaş 
hoca, başarıyla 
bitirir ilkoku-
lu. 1970’lerin 
Türkiye’sinde her 
köyde ortaokul 
yoktur. Ortaokul 
için ilçe merkezi-
ne gitmek gere-
kir, gitsen kimin 
yanında kalacak-
sın? Kim sana 
bakacak orada? 
Bu sorunu da iki 
cici baba ve anne 
ile aşar hoca. Bir 
sene birinin ya-
nında iki sene de 
diğerinin yanında 
kalan hoca, her 
seferinde ağlaya-

rak ve hüzünle ayrılır bu yeni 
anne ve babalarından. Lise 
hayatı da mucize gibi geçer 
hocanın Tirebolu Lisesinde 
başladığı hayatı Trabzon 
Öğretmen Okulunda devam 
eder. Orada da başarılı bir 
öğrenim hayatı geçiren hoca 
18 yaşında evli biri olarak 
Bingöl’de öğretmenliğe başlar. 

İki yıl orada maceralı bir 
hayat geçiren hoca şark gö-
revi bitince köyüne döner ve 
9 yıl da köyünde öğretmenlik 
yapar. Bu sırada çocukları da 
olan Mehmet hoca, artık hem 
İstanbul’a gitmek hem de hu-
kuk okumak istemekte ve hiç 
aklından çıkarmadığı onun 
gibi olmak istemektedir. Üni-
versite sınavında tek tercih 
yapmıştır o da gitmek istediği 
İstanbul Hukuk Fakültesi-
dir. Başarılı hoca bunu da 
başarır ve bir yıl Giresun’dan 
İstanbul’a sadece sınavlara 
gelip giderek sınıfını geçer. 
İkinci yıl İstanbul’a tayinini 
yaptırır ve bu maceralı bir 
dönemin daha başlangıcı 
olur. Hiç sınıfta kalmadan 4 
yılda okulu bitiren kahrama-
nımız artık onun gibisi olmuş 
ve cübbeyi giymiştir.

Torunlarının istemesiyle 
hikâyesini hatta onların deyimi 
ile masalını anlatması ile 
başlayan eser, eşi Meryem 
Hanımın hastanedeki hayatı 
ile sona erer. Sona erer ama 
esas olay herhalde bunda 
sonra başlar. Çünkü kısa süre 
sonra Meryem Hanım vefat 
eder. Allah rahmet eylesin ben 
bacım gibi sevdim Meryem 
Hanımı. 

Benim gibi siz de ken-
dinizden bir şeyler bulmak 
istiyorsanız, Arı Sanat Yayın-
larından çıkan eseri yazarın-
dan, yayınevinden ve çeşitli 
kitap satış sitelerinden temin 
edebilirsiniz. 

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Asırlık arşiv ile Giresun’un tarihini geleceğe aktarıyor

iZ BIRAKIYOR
HUSEYiN GAZi MENTESEOGLU

Giresun ile ilgili asırlık fotoğraf, gazete ve belgeleri 21 yıldır toplayarak arşiv 
oluşturan Hüseyin Gazi Menteşeoğlu, kentin geçmişini günümüze taşıyor

Hüseyin Gazi Men-
teşeoğlu, AA mu-
habirine, babasının 

çalışmaları için Giresun’la ilgili 
Türkiye’nin farklı noktaların-
dan ve yurt dışından gazete, 
fotoğraf ve belgeleri toplamaya 

başladığını söyledi.
Arşivin 200 yılı aşkın bir 

süreyi içerdiğini aktaran 
Menteşeoğlu, halen yeni belge 
ve fotoğraflara ulaşarak arşiv 
oluşturmaya devam ettiğini 
belirtti. Menteşeoğlu, arşivinde-
ki fotoğrafların 1880-1900’lü yıl-
lara dayandığını belirterek, ünlü 
fotoğrafçıların Giresun fotoğraf-
ları, bunun yanı sıra kartpostal-
ların da yer aldığını aktardı. Bü-
yük titizlikle arşivini muhafaza 
ettiğini anlatan Menteşeoğlu, 
açtığı sergilerle de Giresun’un 
tarihinin vatandaşlarla buluştu-
rulduğunu kaydetti.

Menteşeoğlu, fotoğraflar-
da en çok Giresun’un mimari 
güzelliği ve evlerinin vatandaş-

ların ilgisini çektiğini kaydetti.

New York Times’ın 
Giresun’la ilgili haberi 
de arşivde yer alıyor

İçeriğinde Giresun ile ilgili 
bir haberin yer aldığı New York 
Times gazetesinin de arşiv-
de bulunduğunu ifade eden 
Menteşeoğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Onu da yurt dışı satış sitesi 
aracılığıyla Amerika’dan almış-
tım. Milli Mücadele döneminde 
Karadeniz Bölgesi’nde işgal 
oluşturabilmek için, bölgede 
kargaşa olduğunun haberleri-
nin yapılması gerekiyordu, bu 
haberler daha çok Marsilya 

ve Londra üzerinden farklı 
ajanslarla gönderilen haberler. 
New York Times’ta 24 Rum 
evinin Giresun’da yakıldığına 
dair, bölgede karışıklık olduğu 
izlenimi verebilmek için böyle 
bir haber var. Ancak Osmanlı 
tarihinde hiçbir zaman 24 Rum 
evi Giresun’da yakılmamıştır. 
Bu gazeteyi de vatandaşların 
görmesi için sergilerimde kulla-
nıyorum.”

Babasının 2016 yılında vefat 
ettiğini dile getiren Menteşe-
oğlu, şöyle devam etti: “2017 
yılında onun adını yaşatmak 
için, hatırasını canlı tutmak için 
Ömer Erden Menteşeoğlu Gi-
resun Kent Kültürü Sergisi dü-
zenlemeye karar verdim. Sergi 
ile birçok fotoğrafı, Osmanlıca 
belge ve gazeteyi çerçevele-
yerek Giresun’da vatandaşlara 
sunuyorum. İlk sergim Turizm 
Haftası’na denk geldi. İlgi gör-
düğü için 2018-2019 sergilerini 
de İl Kültür ve Turizm Müdürlü-
ğünce devam ettirdik. Pandemi 
süresince sergi açamadık. Bu 
yıl ise sergiyi tekrar açtık.”

Menteşeoğlu, babasının yarım 
kalan çalışmalarından Giresun 
Basın Tarihi kitabını oluşturduğu 
arşivi kullanıp geçen ay yayınla-
dığını da sözlerine ekledi. 

GİRESUN (AA) -
GÜLTEKİN YETGİN

Giresun’da iyilik sofraları kuruluyor
Giresun İl Müftülüğü ve Tür-

kiye Diyanet Vakfı Giresun 
Şubesi Ramazan ayı dolayısıyla 
iftar programları düzenliyor.

TDV gönüllüleri rehberliğinde 
gerçekleştirilen iftar programla-
rında ihtiyaç sahibi vatandaşlar, 
yetimler, öğrenciler ve mülteciler 
ağırlanıyor.

Özel bir restoranda gerçek-
leştirilen programda 55 kişi için 
iftar sofrası kuruldu. 

Giresun İl Müftüsü Ramazan 
Topcan, iftar sofrasında insan-
ları ağırlamanın mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade ederek prog-
ramlara katkı sunan hayırsever-
lere teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 
“2022 Yılı Mevlid-i Nebi 

Haftası” etkinlikleri kapsa-
mında ortaokul öğrencilerine 
yönelik çevrimiçi bilgi yarışma-
sı düzenledi. 

İl genelinde dereceye giren 
öğrenciler, Giresun İl Müftülü-
ğü tarafından ödüllendirildi. 

Dereceye giren öğrencilere 
ödüllerini takdim etmek ama-
cıyla eğitim gördükleri okul-
larda “Ödül Takdim Törenleri” 
düzenlendi.  

Öğrencilere ödüllerini tak-
dim eden Giresun İl Müftüsü 
Ramazan Topcan, “Sevgili 
Gençler!  Gerek ferdi yaşa-
mımızda gerek sosyal hayatı-
mızda örnek ve önder insan; 
Hazret-i Peygamber Efen-
dimizdir (s.a.s.). Biz O’ndan 
sadece namazın nasıl kılına-

cağını öğrenmedik. Sevgiyi, 
saygıyı, merhameti de O’ndan 
öğrendik. O, sadece Kur’an’ın 
Peygamberi değil, sevginin de 
Peygamberiydi. Ana babaları-
mız başta olmak üzere büyük-
lerimize, küçüklerimize nasıl 
davranmamız gerektiğini de 
O’ndan öğrendik. Yaşanılabilir 

bir dünya için Efendimizin öğ-
retilerine ihtiyacımız var.” dedi.   

Yarışmada Dereli İlçesi 
Kızıltaş Köyü İmam Hatip Or-
taokulu öğrencisi Büşra Kaya 
birinci, Espiye İlçesi Cibril 
Ortaokulu öğrencileri Bedirhan 
Talha Portakal ikinci ve Nigar 
Sena Top ise üçüncü oldu.

Müftü Topcan: Yaşanılabilir bir dünya için Peygamberimizin öğretilerine ihtiyacımız var

Topcan’dan önemli mesajlar
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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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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 
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‘Kadir Gecesi Bin 
Aydan Hayırlıdır’

Keşap Belediye Başkanı Mehmet 
Emür, Kadir gecesini kutladı

Emür, “Başı rahmet, ortası 
mağfiret, sonu cehen-

nem azabından kurtuluş 
ayı olan mübarek Ramazan 
ayını geride bırakıyoruz. “Bin 
aydan daha hayırlı” olan 
Kadir Gecesini idrak edecek 
olmamızın sevinç ve mutlulu-
ğunu yaşıyoruz.

İslam Âleminin en müba-
rek gecesi olan Kadir Ge-
cesi, müslümanlar arasında 
kardeşlik ve dayanışma 
duygularını pekiştirecektir.

Sema kapılarının sonuna 

kadar açıldığı, dua ve 
tövbelerin kabul edildiği, 
rahmet ve mağfiretin yağ-
mur gibi yağdığı gecenin 
ülkemizin birlik ve bütünlü-
ğüne, milletimizin refah ve 
mutluluğuna vesile olması-
nı diliyorum. Bu duygularla, 
tüm hemşerilerimin Kadir 
Gecesini kutluyor, ülkemiz 
ve insanlık için hayırlara 
vesile olmasını en kalbi 
duygularımla temenni edi-
yorum. ”dedi.

Haber: Osman Yılmaz

Eroğlu: İyi Parti Olarak 
Havuz Sistemine Karşıyız
İyi Parti Giresun İl Başkanı Abdülkadir Eroğlu, esnafın çökme noktasına geldiği bir 
ortamda Havuz sisteminin gündeme getirilmesinin acımasızlık olduğunu söyledi

İFTARDA BULUŞTULAR
İyi Parti Giresun İl Başkanı 

Abdülkadir Eroğlu, İlçe Başkan-
larıyla iftarda buluştu. Tüm ilçe 
Başkanlarının katıldığı iftarda 
seçim hazırlıklarının da gözden 
geçirildi.

İl Başkanı Abdülkadir Eroğlu, 
“Tüm ülke başkanlarının katıldığı 
yemekte birlik beraberlik mesaj-
ları verilerek Giresun ve ilçelerin 
sorunları görüşüldü.” Dedi.

Eroğlu şöyle konuştu: “Gire-
sun’un kronik sorunlu üç kurumu 
Özel idare ve belediye masaya 
yatırılarak tartışıldı. Kurumların 
kronik sorunlu olduğu, i̇ktida-
rın yorgunluğu gibi kurumlarda 

yorgunluk neme lazımcılık ve 
hukuksuz işlerin olduğu konusun-
da hemfikir olundu.

Yine Dereli’deki  sel afeti 
gündeme gelerek ,yeni yapılan 
köprünün alçak olduğu , yine eski 

köprünün yanındaki yolun göç-
mesi ve 300 yıllık köprünün yıkıl-
mak istenmesi sonrası kamuoyu 
tepkisi üzerine tadilat projesine 
alındığı açıklaması değerlendiri-
lerek, tadilatın demirle yapılacağı 

öğrenilmiş olup bunun doğru 
olmadığı ,bunun yerine köprünün 
yeniden taşla sağlamlaştırılması 
gerektiği üzerinde görüş birli-
ğine varıldı. Ayrıca iktidarın ve 
siyasilerin söz vermesine rağmen 
Dereli Yolunun halen bitirilemedi-
ği, sayın cumhurbaşkanına yolun 
bitmeden açtırıldığı değerlendi-
rildi.

Tüm ilçe başkanları iktidara 
hazır olduklarını, kadroların tam 
olduğunu, yapılan yanlışların 
düzeltileceğini vurgulayarak, va-
tandaşların tümünün partimize te-
veccühlerin olduğu ve yapılacak 
ilk seçimde birinci parti olacakla-
rına i̇nandıklarını belirttiler” dedi.

Haber: Hakan Çelebi

DÜŞÜNÜYOR
Öten yandan Yılmaz’ın 

halktan gelen bu talepleri de-
taylıca değerlendirmeye aldığı 
öğrenilirken, bazı vatandaşlar, 
“Hasan bey bu ilin markası-
dır. Partiler üstü bir anlayışla 
şehirde el atmadığı çok az 
insan var. Herşeyini ve gele-
ceğini bu şehre adadı. Davası 
için adaylıktan çekilip başka 
partide siyaset yapabildi.10 
parmağında 10 marifet olan, 
hizip, kavga ve zıtlaşma ile 
zerre işi olmayan sayın Yılmaz 
gibi insanlara bu şehrin ihtiyacı 
var” diye konuştular. 

Haber: Mustafa Cici

MHP’DE DOKTOR HASAN
YILMAZ SESLERi Giresun Belediye Başkanvekili doktor Ha-

san Yılmaz’a milletvekili adaylığı konusun-
da tabanda ciddi baskı olduğu öğrenildi.

AYDIN’DAN KADiR
GECESi KUTLAMASI
AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM İçişleri 

Komisyonu Üyesi Av. Kadir Aydın, Kadir Gecesi 
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dua ve tövbelerin 
kabul edildiği Kadir 

Gecesi’nde tüm insanlık 
için sağlıklı bir yaşam 
temenni ediyorum. Rab-
bim bu gecenin feyiz ve 
bereketinden manen en 
iyi biçimde yararlanmayı 
bizlere nasip eylesin. Bu 
duygu ve düşüncelerle baş-

ta Giresunlu hemşehrilerim 
olmak üzere tüm İslâm 
aleminin Kadir Gecesi’ni 
tebrik ediyor; bu gecenin 
ülkemize ve milletimize 
hayırlar getirmesini diliyor, 
Yüce Mevla’dan Ramazan 
Bayramı’na da huzur içe-
risinde eriştirmesini niyaz 
ediyorum.” dedi.

Espiye ilçesinde öğrencilere 
hijyen eğitimleri veriliyor
Giresun’un Espiye il-

çesinde öğrencilere 
hijyen eğitimleri verilmeye 
başlandı.

İlçe Sağlık Müdürü 
Muammer Tuğrul Yıldırım, 
gazetecilere, hijyenin günü-
müzde öneminin daha da 
arttığını söyledi.

Yıldırım, okullarda ger-
çekleştirdikleri etkinliklerle 

öğrencilere hijyenin önemi 
ve neler yapılması gerektiği 
hakkında bilgilendirmelerde 
bulunduklarını belirtti.

Öğrencilerden hijyen 
kurallarına uymalarını 
isteyen Yıldırım, çocukların 
sağlıklarının korunması için 
bu tür faaliyetlere devam 
edeceklerini sözlerine ekle-
di.   Haber: GİRESUN (AA)

Öğrenciler, Orman İşletme 
Müdürlüğü personelleri ve 

Kur’an Kursu Öğreticisi Nuran 
Önal’ın gözetiminde, hazırla-
nan alanlara çam fidanlarını 
yerleştirdi, elleriyle toprak atıp 
can suyu verdi.

Etkinlik kapsamında öğren-
cilere orman ve doğa sevgisi 

temalı sunum gösterisi yapıldı. 
Sunumda çocuklara orman 
ve orman içerisinde bulunan 
canlılarla ilgili bilgiler verildi. 
Ormanların korunması konula-
rı ve çöp atılmaması gerektiği 
anlatıldı.  

Etkinliğin sonunda 50 öğ-
renciye çeşitli hediyeler verildi. 

Minik eller ilk fidanlarını dikti
Giresun İl Müftülüğüne bağlı Gül Çocuk 4-6 Yaş Grubu öğrencileri, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında kursun bahçesine çam fidanı dikti
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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

427 Nisan 
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Durup dururken; 
Cüzdanı boş vatandaşın 

beynini bulandırmayın... 
Yazıktır... 
Günahtır... 
Piyasada sıcak para dön-

sün düşüncesiyle; 
Bayram tatilini 9 güne çı-

karmayı filan düşünmeyin... 
Zar-zor geçinen vatandaş, 

dururken şeytana uyar!
Dokuz günlük uzun bir tatil 

düşüncesi onu gıdıklar; 
“Ne olacaksa olsun anasını 

satayım!” 
“Nereden inceldiyse 

oradan kopsun” diyerek yola 

çıkar;
İşte o zaman hapı yutar!... 
Çünkü çok gerilerde kaldı; 
Arabanın deposunu ful dol-

durup, türkü söyleye söyleye 
yola çıkmalar... 

Çok-çok gerilerde kaldı; 
Yorulunca bir yol kenarında 

mola verip durmalar... 
Maziye karıştı, bir ‘Tesisin 

Bahçesinde’ yediğiniz sac 
kavurmalar... 

Artık anılarınızda saklı kal-
sın kuzu etinden yaptırdığınız 
pirzolalar... 

Yani kısaca demem o ki; 
Eğer asgari ücretli bir 

kişiyseniz... 
Veya da ne aldığınız belli 

olan bir emekliyseniz... 
Oturun oturduğunuz yerde; 
Sakına-sakın ‘bayram tatili-

ne’ filan gitmeyiniz... 
Benden söylemesi; 
Ama yine de siz bilirsiniz... 
Yok, illa da ben gideceğim 

diyorsanız; 
Ve İstanbul’dan-Giresun’a 

kendi arabanızla gidip-gelme-
yi düşünüyorsanız... 

En az 5-6 bin lirayı gözden 
çıkaracaksınız... 

Nasıl çıkarmayacaksınız 
birader, hesap ortada; 

Arabanız mazotlu ise 4 lit-
resine 100 TL veriyorsunuz... 

Eh, bunu şimdi birde kilo-
metre üzerinden düşünün ve 
hesap edin... 

En kaba hesapla gidiş-dö-
nüş; 

2 bin TL ile 2500 TL arasın-
da tutuyor... 

Bunun üzerine yağını-tuzu-
nu ilave edin...

(Arabanız yolda bir arıza 
yaparsa, onlar bu masrafın 
içinde değil ve onlar ekstra 

görünmeyen masraflar kale-
minden) 

Diyelim ki; 
Özel arabanızla gitmiyor-

sunuz da, dört kişilik bir aile 
otobüsle gitmek istiyorsunuz 
ana-baba ocağına... 

Otobüs fiyatları ucuz değil 
ki; (İnternetten baktım) 

İstanbul-Giresun arası 
otobüs biletleri 280 TL’den 
başlıyor ve yukarı doğru çıkıp 
gidiyor... 

Hadi biz yine daha düşük 
250 TL üzerinden hesap 
edelim; 

250x4 kişi gidiş-geliş, yine 
2 bin TL ediyor.. 

E, ‘bayramlaşmaya’ gider-
ken elin boş gidecek değilsin 
ya... 

Ucuzundan da olsa, bay-
ram şekeri ve bir kutu çikolata 
alıp götüreceksin... 

Salt, bir kutu şeker ve çiko-
latayla kalsa iyi... 

Yine en ucuzundan da 
olsa, çocukların üzerine ‘bay-
ramlık giysi’ filan alacaksın... 

Vesaire, vesaire.. 
E, bunları alabilmen içinde; 

Ya kenarda-köşede birik-
miş bir paran olacak... 

Ya, dönüşte bu açığı 
kapatmak için birkaç ay, kuru 
ekmek yemeyi göze alacak... 

Ya, bankalardan faizine 
kredi alacak... 

Ya da, ‘Kredi Kartı’ üzerin-
den borçlanacak... 

Komşusundan alsın diye-
ceğim ama; 

Nazının geçtiği komşusu 
ondan farklı değil ki... 

Hani; 
“Kelin merhemi olsa, kendi 

keline sürer” misali.. 
Komşusunun elinde-avu-

cunda bir şey yok ki, yardım 
etsin.. 

Eeeee? 
E’si şu; 
Bana soracak olursanız; 
Yönetsel erklerimiz her ne 

kadar ‘Bayram Tatilini’ uzun 
tutarak, en azından iç turizmi 
canlandırmayı düşünse de... 

Dokuz günlük süre içeri-
sinde; 

Piyasada sıcak paranın do-
laşmasını ve devinip yapma-
sını hesap etse de... 

Evdeki hesap çarşıya 
uymuyor... 

Hele hele şu halk söylen-
cesinde olduğu gibi; 

“Ben umuyorum bacımdan, 
Bacım ölüyor acından” 

misali... 
Bu uzun tutulması düşünü-

len tatil süreci içerisinde; 
Kimlerin kazanacağı? 
Kimlerin tüketimin içinde 

olacağı gün gibi aşikar... 
Çözüm; 
Aklınıza uyup da ‘bay-

ramlaşmak için’ uzak yollara 
çıkmayın... 

Bu sıkıntıları aşana kadar 
‘yüz-yüze’ bayramlaşmayın... 

Yüz-yüze bayramlaşacak-
sanız da; 

Cep telefonlarınızdaki gö-
rüntüler yoluyla paylaşın... 

Daha da olmadı; sosyal 
medya üzerinden yazışın... 

Ama yine de siz bilirsiniz... 
Hoş kalın, 
Hoşça kalalım, 
En önemlisi de; 
Sağlık ve esenlik içinde 

olalım..

YAPMAYIN BEYLER YAPMAYIN 
BAYRAM TATİLİNİ UZATMAYIN
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DEĞERLERİMİZİ 
UNUTTUK 

Birlikte yaşama 
kültürü birlikte 
paylaşma kültü-

rü dertleri hüzünü sevinci 
kederi paylaşma kültürünü 
unuttuk, unutalı sıkıntıları 
acıları yaşıyoruz. 

Aynı tastan yemek yeme-
ği aynı yastığa baş koymayı 
aynı odada kardeşçe dostça 
uyumayı aynı değerler 
üstünde gözyaşı dökmeyi 
unuttuğumuzdan beri sıkıntı-
larımız hiç bitmiyor. 

Üstat ne demiş aynı 
yastıkta aynı duyguları 
paylaşmak en güzel paylaş-
maktır. Bugün yastıklarıda 
ayırdık aynı tastan yemek 
yemeyi ayırdık,  aynı sof-
rada oturmayı  aynı odayı 
paylaşmaya 50 metrekare 
evin 15 nüfusu ağırladığı, o 
günleri unutup büyük hanlar-
da, saraylarda kaybolmayı 
denedik. 

Özümüzü unuttukça ye-
nidünya bizi paramparça etti 
öz değerlerimizi bıraktıkça 
nöbet tutmamız gereken kö-
şeleri terk ettikçe bu dünya 
düzeni bizi, ağlatmaya göz-
yaşı dökmeye, son kalemiz 
ailemizi parçalamaya devam 
etti.

Biz bizi unuttuk; unuttukça 
bütün unuttuklarımızı geriye 

döndük de aradığımızda hiç-
birini bulamadık, öz değerle-
rimizi kaybettiğimiz yerlerde 
hiçbiri kalmamıştı. Çünkü 
yaşlılarımız büyüklerimiz 
hepsi bu değerler üstünde 
mutluluklarını bizi aktardığım 
biz de unuttuk unutalı ba-
şımıza neler geldiğini neler 
geleceğini keşfetmeden, ma-
alesef tam da ateşin ortasın-
da kendimizi bulduk.

Şimdi dizimizi dövmenin 
oturup ağlamanın iş işten 
geçtikten sonra geriye 
dönüp büyüklerimizi arama-
nın hiç bir anlamı kalmadı. 
Elbette Zararın neresinden 
dönsek kardır ama döndüğü-
müzde geride  bıraktıklarımı-
zı bulmak da bir mucizedir. 

O yüzden büyüdüğümüz 
coğrafyamızı temel kültü-
rümüzdeki o değerlerimizi 
unutmadan unutturmadan 
yeni dünyada yaşama 
alışkanlığımızı, yenidünya 
yaşama hevesimizi o şekilde 
yaşamak en değerli hayat 
seçim olacaktır. Çünkü 
güvenilir liman nedir? Halidir 
bu değerleri unutursak geri 
döndüğümüzde bir daha bul-
mak mümkün olmayacaktır. 
Unutmadan unutturmadan 
yeni dünyada yaşamak umu-
duyla...

CHP Giresun Millet-
vekili Necati Tığlı, 
“ÇAYKUR’un Rize 

İkizdere ve Çamlıhemşin’de 2 
organik çay fabrikası yapacağı 
ve fabrikaların yapımına kısa 
sürede başlanacağı ve bir yıl 
içinde tamamlanacağı ifade 
edilmişti. Kardeş Rize İlimize 
hayırlı olsun, Sayın Cumhur-
başkanının talimatı olduğuna 
göre kısa sürede bitirileceğine 
inanıyorum. Tirebolu’ya yapıla-
cak yeni çay fabrikası için veri-
len sözlerin akıbetini sormaksa 
Giresun’un boynunun borcu 
elbet” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay Cumhurbaş-
kanı; AKP Rize Milletvekilleri, 
İl Başkanı ve ÇAYKUR Ge-
nel Müdürü’nü kabul ederek 
yaptığı toplantıda alınan karar 
ardından ÇAYKUR’un Rize 
İkizdere ve Çamlıhemşin 
ilçelerine 2 yeni çay fabrikası 
yapılacağı açıklanmıştı.

Tirebolu Demirci Mahal-

lesinde Kuşkaya karşısında 
hazineye ait 47 dönümlük 
arazi, fabrika için Mal Müdür-
lüğü tarafından ÇAYKUR’a 
devredilmiş, olumlu bir gelişme 
yaşanmaması üzerine konuyu 
TBMM gündemine taşıyan 
CHP Giresun Milletvekili Ne-
cati Tığlı’ya dönemin Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli, arazinin ÇAYKUR adına 
irtifak hakkı tesisi yapıldığını, 
her yıl ÇAYKUR’un Hazine’ye 
bir bedel ödemesi söz konusu 
olduğundan ÇAYKUR’un bu 
bedeli ödememesi için karşılık-
lı mutabakatla irtifak hakkının 
sonlandırıldığını belirtmişti. 
Yani ÇAYKUR’un buraya bir 
fabrika kurulması gibi bir niyeti 
olmadığı gibi seçimler öncesi 
konu propaganda malzemesi 
yapılarak istismar edilmişti.

Verilen Sözler Ne 
Çabuk Unutuldu

ÇAYKUR Genel Müdürü-

ne gel Giresun’da bir fabrika 
kuracağım de hele, şu seçimi 
bir halledelim bizimkiler nasıl 
olsa unutur mu dediniz? Ne 
oldu verdiğiniz söz? Yüzünüz 
kızarmıyor mu? diyen Tığ-
lı, “Giresunlu bir AKP’li, söz 
verdik vatandaşımıza karşı 
mahcubuz, utandık demeye-
cek mi? Giresun hizmete aç, 
muhtaç ne yalan söylesek 
alkışlanır özgüveniyle utanma-
dan vaatlerde bulunup sonra 
hatırlamıyorsunuz” dedi.

Milletvekili Necati Tığlı, 
“Tirebolu Çayı sahilden uzakta 
dağlık arazide, farklı iklim ve 
toprak özelliğine sahip alan-
larda yetiştirilen, farklı nevi 
çayların birbirine karıştırılıp 
harmanlanmadığı, kaliteli ve 
aroması farklı lezzetli bir çay 
olarak zaten organik çay özel-
liğine sahip. Rize’de iki organik 
çay fabrikası planlanıyor. 
2018 yılında ÇAYKUR Genel 
Müdürü başta olmak üzere 

Tirebolu’da yeni bir çay fabri-
kası için müjde üstüne müjde 
verilirken tabi ki seçim vardı 
hesaplar yapıldı, “bir yalanda 
bu konuda söylenmiş olsa ne 
kaybederlerdi?” ama hikâye, 
yalan, dolan kısa sürdü. Bu 
sözü verenlerden bir Giresunlu 
olarak hesap sormayanların 
kusuru yok mu? ÇAYKUR 
Genel Müdürü Rize’ye verdiği 
sözü hadi tutmasın bakalım, 
ne oluyor?” diye sordu.

İki yıl önce dönemin Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli’nin “mevcut Tirebolu 
Çay Fabrikasının da ihtiyaç 
durumuna göre şehirden uzak 
bir yere taşınmasının değer-
lendirileceğini belirten” yanıtın 
kendisini kaygılandırdığını 
dile getiren CHP’li Tığlı “Şimdi 
elimizdeki fabrikanın ihtiyaç 
hasıl oldu diye başka bir şehre 
taşınmasından da endişe et-
meliyiz” ifadelerini kullandı.

‘TiREBOLU’YA CAY FABRiKASI NE OLDU?’
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, 2018 yılında ÇAYKUR’un Tirebolu’ya yeni bir çay fabrikası 
kuracağının açıklanıp, 47 dönümlük hazine arazisinin ÇAYKUR’a devredilmesine rağmen irtifa hakkının iptal edildiğini hatırlattı.

Giresun Belediye Başka-
nı Aytekin Şenlikoğlu 

Kadir Gecesi dolayısıyla bir 
mesaj yayınladı. 

Şenlikoğlu mesajında, rah-
met, bereket, sağlık ve huzur 
ayı olan Ramazan’ın bin ay-
dan daha hayırlı bir gün olan 
Kadir Gecesi’ni de içerisinde 
barındırdığına işaret ederek 
şunları kaydetti:

“Kadir Gecesi, alemlere rah-
met olarak gönderilen Kur’an-ı 
Kerim’in yeryüzüne indirildiği 
gün olması bakımından kutsal 
bir öneme sahiptir. Rabbimiz 
bu gecede gönderdiği Kur’an-ı 
Kerim ile insanlığı muhatap 

almış, son ve mükemmel 
din olan İslam ile insanlığı 
şereflendirmiştir. Bu gecede, 
kardeşlik bağları daha da 
derinleşecek, ruhlarımızdaki 
huzur daha da artacaktır. Bin 
aydan daha hayırlı olan bu 
gecede yapacağımız dua ve 
niyazlarımız, bir rahmet yağ-
muru olarak karşılık bulacaktır. 
Huzur ve ibadet içerisinde 
geçen Ramazan günleri, Kadir 
Gecesi’nin bereketi ile birlik-
te zirveye yükselecektir. Bu 
duygu ve düşüncelerle, tüm 
hemşehrilerimizin, aziz milleti-
mizin ve İslam Âleminin Kadir 
Gecesi’ni tebrik ediyorum”

Şenlikoğlu: Kadir Gecesi 
Kutsal Öneme Sahiptir

Giresun’un Dereli ilçesinde 
iftar programı düzenlendi.

Spor salonundaki program-
da konuşan Dereli Belediye 
Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğ-
lu, iftar programına katılanlara 
teşekkür etti.

Şenlikoğlu, pandemi 
nedeniyle ara verilen iftar 

programını Dereli halkının 
yoğun katılımıyla yeniden 
düzenlemenin mutluluğu-
nu yaşadıklarını belirterek, 
“Gerçekten güzel ve coşkulu 
bir iftar programı oldu. Binin 
üzerinde kişi katılım gösterdi. 
Ben burada olan herkese çok 
teşekkür ediyorum.” dedi.

İftar etkinliğine, Giresun 
Valisi Enver Ünlü, AK Parti 
Giresun Milletvekili Kadir Ay-
dın, Dereli Kaymakamı Okan 
Yenidünya, kamu kurum ve 
kuruluşlarının yetkilileri ile da-
vetliler ve vatandaşlar katıldı. 

Haber-Resim: 
GİRESUN (AA)

Dereli ilçesinde iftar 
programı düzenlendi
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GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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2022 Çarşamba www.giresungundem.com

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Durup dururken; 
Cüzdanı boş vatandaşın 

beynini bulandırmayın... 
Yazıktır... 
Günahtır... 
Piyasada sıcak para dön-

sün düşüncesiyle; 
Bayram tatilini 9 güne çı-

karmayı filan düşünmeyin... 
Zar-zor geçinen vatandaş, 

dururken şeytana uyar!
Dokuz günlük uzun bir tatil 

düşüncesi onu gıdıklar; 
“Ne olacaksa olsun anasını 

satayım!” 
“Nereden inceldiyse 

oradan kopsun” diyerek yola 

çıkar;
İşte o zaman hapı yutar!... 
Çünkü çok gerilerde kaldı; 
Arabanın deposunu ful dol-

durup, türkü söyleye söyleye 
yola çıkmalar... 

Çok-çok gerilerde kaldı; 
Yorulunca bir yol kenarında 

mola verip durmalar... 
Maziye karıştı, bir ‘Tesisin 

Bahçesinde’ yediğiniz sac 
kavurmalar... 

Artık anılarınızda saklı kal-
sın kuzu etinden yaptırdığınız 
pirzolalar... 

Yani kısaca demem o ki; 
Eğer asgari ücretli bir 

kişiyseniz... 
Veya da ne aldığınız belli 

olan bir emekliyseniz... 
Oturun oturduğunuz yerde; 
Sakına-sakın ‘bayram tatili-

ne’ filan gitmeyiniz... 
Benden söylemesi; 
Ama yine de siz bilirsiniz... 
Yok, illa da ben gideceğim 

diyorsanız; 
Ve İstanbul’dan-Giresun’a 

kendi arabanızla gidip-gelme-
yi düşünüyorsanız... 

En az 5-6 bin lirayı gözden 
çıkaracaksınız... 

Nasıl çıkarmayacaksınız 
birader, hesap ortada; 

Arabanız mazotlu ise 4 lit-
resine 100 TL veriyorsunuz... 

Eh, bunu şimdi birde kilo-
metre üzerinden düşünün ve 
hesap edin... 

En kaba hesapla gidiş-dö-
nüş; 

2 bin TL ile 2500 TL arasın-
da tutuyor... 

Bunun üzerine yağını-tuzu-
nu ilave edin...

(Arabanız yolda bir arıza 
yaparsa, onlar bu masrafın 
içinde değil ve onlar ekstra 

görünmeyen masraflar kale-
minden) 

Diyelim ki; 
Özel arabanızla gitmiyor-

sunuz da, dört kişilik bir aile 
otobüsle gitmek istiyorsunuz 
ana-baba ocağına... 

Otobüs fiyatları ucuz değil 
ki; (İnternetten baktım) 

İstanbul-Giresun arası 
otobüs biletleri 280 TL’den 
başlıyor ve yukarı doğru çıkıp 
gidiyor... 

Hadi biz yine daha düşük 
250 TL üzerinden hesap 
edelim; 

250x4 kişi gidiş-geliş, yine 
2 bin TL ediyor.. 

E, ‘bayramlaşmaya’ gider-
ken elin boş gidecek değilsin 
ya... 

Ucuzundan da olsa, bay-
ram şekeri ve bir kutu çikolata 
alıp götüreceksin... 

Salt, bir kutu şeker ve çiko-
latayla kalsa iyi... 

Yine en ucuzundan da 
olsa, çocukların üzerine ‘bay-
ramlık giysi’ filan alacaksın... 

Vesaire, vesaire.. 
E, bunları alabilmen içinde; 

Ya kenarda-köşede birik-
miş bir paran olacak... 

Ya, dönüşte bu açığı 
kapatmak için birkaç ay, kuru 
ekmek yemeyi göze alacak... 

Ya, bankalardan faizine 
kredi alacak... 

Ya da, ‘Kredi Kartı’ üzerin-
den borçlanacak... 

Komşusundan alsın diye-
ceğim ama; 

Nazının geçtiği komşusu 
ondan farklı değil ki... 

Hani; 
“Kelin merhemi olsa, kendi 

keline sürer” misali.. 
Komşusunun elinde-avu-

cunda bir şey yok ki, yardım 
etsin.. 

Eeeee? 
E’si şu; 
Bana soracak olursanız; 
Yönetsel erklerimiz her ne 

kadar ‘Bayram Tatilini’ uzun 
tutarak, en azından iç turizmi 
canlandırmayı düşünse de... 

Dokuz günlük süre içeri-
sinde; 

Piyasada sıcak paranın do-
laşmasını ve devinip yapma-
sını hesap etse de... 

Evdeki hesap çarşıya 
uymuyor... 

Hele hele şu halk söylen-
cesinde olduğu gibi; 

“Ben umuyorum bacımdan, 
Bacım ölüyor acından” 

misali... 
Bu uzun tutulması düşünü-

len tatil süreci içerisinde; 
Kimlerin kazanacağı? 
Kimlerin tüketimin içinde 

olacağı gün gibi aşikar... 
Çözüm; 
Aklınıza uyup da ‘bay-

ramlaşmak için’ uzak yollara 
çıkmayın... 

Bu sıkıntıları aşana kadar 
‘yüz-yüze’ bayramlaşmayın... 

Yüz-yüze bayramlaşacak-
sanız da; 

Cep telefonlarınızdaki gö-
rüntüler yoluyla paylaşın... 

Daha da olmadı; sosyal 
medya üzerinden yazışın... 

Ama yine de siz bilirsiniz... 
Hoş kalın, 
Hoşça kalalım, 
En önemlisi de; 
Sağlık ve esenlik içinde 

olalım..

YAPMAYIN BEYLER YAPMAYIN 
BAYRAM TATİLİNİ UZATMAYIN

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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DEĞERLERİMİZİ 
UNUTTUK 

Birlikte yaşama 
kültürü birlikte 
paylaşma kültü-

rü dertleri hüzünü sevinci 
kederi paylaşma kültürünü 
unuttuk, unutalı sıkıntıları 
acıları yaşıyoruz. 

Aynı tastan yemek yeme-
ği aynı yastığa baş koymayı 
aynı odada kardeşçe dostça 
uyumayı aynı değerler 
üstünde gözyaşı dökmeyi 
unuttuğumuzdan beri sıkıntı-
larımız hiç bitmiyor. 

Üstat ne demiş aynı 
yastıkta aynı duyguları 
paylaşmak en güzel paylaş-
maktır. Bugün yastıklarıda 
ayırdık aynı tastan yemek 
yemeyi ayırdık,  aynı sof-
rada oturmayı  aynı odayı 
paylaşmaya 50 metrekare 
evin 15 nüfusu ağırladığı, o 
günleri unutup büyük hanlar-
da, saraylarda kaybolmayı 
denedik. 

Özümüzü unuttukça ye-
nidünya bizi paramparça etti 
öz değerlerimizi bıraktıkça 
nöbet tutmamız gereken kö-
şeleri terk ettikçe bu dünya 
düzeni bizi, ağlatmaya göz-
yaşı dökmeye, son kalemiz 
ailemizi parçalamaya devam 
etti.

Biz bizi unuttuk; unuttukça 
bütün unuttuklarımızı geriye 

döndük de aradığımızda hiç-
birini bulamadık, öz değerle-
rimizi kaybettiğimiz yerlerde 
hiçbiri kalmamıştı. Çünkü 
yaşlılarımız büyüklerimiz 
hepsi bu değerler üstünde 
mutluluklarını bizi aktardığım 
biz de unuttuk unutalı ba-
şımıza neler geldiğini neler 
geleceğini keşfetmeden, ma-
alesef tam da ateşin ortasın-
da kendimizi bulduk.

Şimdi dizimizi dövmenin 
oturup ağlamanın iş işten 
geçtikten sonra geriye 
dönüp büyüklerimizi arama-
nın hiç bir anlamı kalmadı. 
Elbette Zararın neresinden 
dönsek kardır ama döndüğü-
müzde geride  bıraktıklarımı-
zı bulmak da bir mucizedir. 

O yüzden büyüdüğümüz 
coğrafyamızı temel kültü-
rümüzdeki o değerlerimizi 
unutmadan unutturmadan 
yeni dünyada yaşama 
alışkanlığımızı, yenidünya 
yaşama hevesimizi o şekilde 
yaşamak en değerli hayat 
seçim olacaktır. Çünkü 
güvenilir liman nedir? Halidir 
bu değerleri unutursak geri 
döndüğümüzde bir daha bul-
mak mümkün olmayacaktır. 
Unutmadan unutturmadan 
yeni dünyada yaşamak umu-
duyla...

CHP Giresun Millet-
vekili Necati Tığlı, 
“ÇAYKUR’un Rize 

İkizdere ve Çamlıhemşin’de 2 
organik çay fabrikası yapacağı 
ve fabrikaların yapımına kısa 
sürede başlanacağı ve bir yıl 
içinde tamamlanacağı ifade 
edilmişti. Kardeş Rize İlimize 
hayırlı olsun, Sayın Cumhur-
başkanının talimatı olduğuna 
göre kısa sürede bitirileceğine 
inanıyorum. Tirebolu’ya yapıla-
cak yeni çay fabrikası için veri-
len sözlerin akıbetini sormaksa 
Giresun’un boynunun borcu 
elbet” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay Cumhurbaş-
kanı; AKP Rize Milletvekilleri, 
İl Başkanı ve ÇAYKUR Ge-
nel Müdürü’nü kabul ederek 
yaptığı toplantıda alınan karar 
ardından ÇAYKUR’un Rize 
İkizdere ve Çamlıhemşin 
ilçelerine 2 yeni çay fabrikası 
yapılacağı açıklanmıştı.

Tirebolu Demirci Mahal-

lesinde Kuşkaya karşısında 
hazineye ait 47 dönümlük 
arazi, fabrika için Mal Müdür-
lüğü tarafından ÇAYKUR’a 
devredilmiş, olumlu bir gelişme 
yaşanmaması üzerine konuyu 
TBMM gündemine taşıyan 
CHP Giresun Milletvekili Ne-
cati Tığlı’ya dönemin Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli, arazinin ÇAYKUR adına 
irtifak hakkı tesisi yapıldığını, 
her yıl ÇAYKUR’un Hazine’ye 
bir bedel ödemesi söz konusu 
olduğundan ÇAYKUR’un bu 
bedeli ödememesi için karşılık-
lı mutabakatla irtifak hakkının 
sonlandırıldığını belirtmişti. 
Yani ÇAYKUR’un buraya bir 
fabrika kurulması gibi bir niyeti 
olmadığı gibi seçimler öncesi 
konu propaganda malzemesi 
yapılarak istismar edilmişti.

Verilen Sözler Ne 
Çabuk Unutuldu

ÇAYKUR Genel Müdürü-

ne gel Giresun’da bir fabrika 
kuracağım de hele, şu seçimi 
bir halledelim bizimkiler nasıl 
olsa unutur mu dediniz? Ne 
oldu verdiğiniz söz? Yüzünüz 
kızarmıyor mu? diyen Tığ-
lı, “Giresunlu bir AKP’li, söz 
verdik vatandaşımıza karşı 
mahcubuz, utandık demeye-
cek mi? Giresun hizmete aç, 
muhtaç ne yalan söylesek 
alkışlanır özgüveniyle utanma-
dan vaatlerde bulunup sonra 
hatırlamıyorsunuz” dedi.

Milletvekili Necati Tığlı, 
“Tirebolu Çayı sahilden uzakta 
dağlık arazide, farklı iklim ve 
toprak özelliğine sahip alan-
larda yetiştirilen, farklı nevi 
çayların birbirine karıştırılıp 
harmanlanmadığı, kaliteli ve 
aroması farklı lezzetli bir çay 
olarak zaten organik çay özel-
liğine sahip. Rize’de iki organik 
çay fabrikası planlanıyor. 
2018 yılında ÇAYKUR Genel 
Müdürü başta olmak üzere 

Tirebolu’da yeni bir çay fabri-
kası için müjde üstüne müjde 
verilirken tabi ki seçim vardı 
hesaplar yapıldı, “bir yalanda 
bu konuda söylenmiş olsa ne 
kaybederlerdi?” ama hikâye, 
yalan, dolan kısa sürdü. Bu 
sözü verenlerden bir Giresunlu 
olarak hesap sormayanların 
kusuru yok mu? ÇAYKUR 
Genel Müdürü Rize’ye verdiği 
sözü hadi tutmasın bakalım, 
ne oluyor?” diye sordu.

İki yıl önce dönemin Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli’nin “mevcut Tirebolu 
Çay Fabrikasının da ihtiyaç 
durumuna göre şehirden uzak 
bir yere taşınmasının değer-
lendirileceğini belirten” yanıtın 
kendisini kaygılandırdığını 
dile getiren CHP’li Tığlı “Şimdi 
elimizdeki fabrikanın ihtiyaç 
hasıl oldu diye başka bir şehre 
taşınmasından da endişe et-
meliyiz” ifadelerini kullandı.

‘TiREBOLU’YA CAY FABRiKASI NE OLDU?’
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, 2018 yılında ÇAYKUR’un Tirebolu’ya yeni bir çay fabrikası 
kuracağının açıklanıp, 47 dönümlük hazine arazisinin ÇAYKUR’a devredilmesine rağmen irtifa hakkının iptal edildiğini hatırlattı.

Giresun Belediye Başka-
nı Aytekin Şenlikoğlu 

Kadir Gecesi dolayısıyla bir 
mesaj yayınladı. 

Şenlikoğlu mesajında, rah-
met, bereket, sağlık ve huzur 
ayı olan Ramazan’ın bin ay-
dan daha hayırlı bir gün olan 
Kadir Gecesi’ni de içerisinde 
barındırdığına işaret ederek 
şunları kaydetti:

“Kadir Gecesi, alemlere rah-
met olarak gönderilen Kur’an-ı 
Kerim’in yeryüzüne indirildiği 
gün olması bakımından kutsal 
bir öneme sahiptir. Rabbimiz 
bu gecede gönderdiği Kur’an-ı 
Kerim ile insanlığı muhatap 

almış, son ve mükemmel 
din olan İslam ile insanlığı 
şereflendirmiştir. Bu gecede, 
kardeşlik bağları daha da 
derinleşecek, ruhlarımızdaki 
huzur daha da artacaktır. Bin 
aydan daha hayırlı olan bu 
gecede yapacağımız dua ve 
niyazlarımız, bir rahmet yağ-
muru olarak karşılık bulacaktır. 
Huzur ve ibadet içerisinde 
geçen Ramazan günleri, Kadir 
Gecesi’nin bereketi ile birlik-
te zirveye yükselecektir. Bu 
duygu ve düşüncelerle, tüm 
hemşehrilerimizin, aziz milleti-
mizin ve İslam Âleminin Kadir 
Gecesi’ni tebrik ediyorum”

Şenlikoğlu: Kadir Gecesi 
Kutsal Öneme Sahiptir

Giresun’un Dereli ilçesinde 
iftar programı düzenlendi.

Spor salonundaki program-
da konuşan Dereli Belediye 
Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğ-
lu, iftar programına katılanlara 
teşekkür etti.

Şenlikoğlu, pandemi 
nedeniyle ara verilen iftar 

programını Dereli halkının 
yoğun katılımıyla yeniden 
düzenlemenin mutluluğu-
nu yaşadıklarını belirterek, 
“Gerçekten güzel ve coşkulu 
bir iftar programı oldu. Binin 
üzerinde kişi katılım gösterdi. 
Ben burada olan herkese çok 
teşekkür ediyorum.” dedi.

İftar etkinliğine, Giresun 
Valisi Enver Ünlü, AK Parti 
Giresun Milletvekili Kadir Ay-
dın, Dereli Kaymakamı Okan 
Yenidünya, kamu kurum ve 
kuruluşlarının yetkilileri ile da-
vetliler ve vatandaşlar katıldı. 

Haber-Resim: 
GİRESUN (AA)

Dereli ilçesinde iftar 
programı düzenlendi 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

527 Nisan 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

35.HAFTA
ADANA D. (İ)
36.HAFTA
ALTAY (D)

37.HAFTA
BAŞAKŞEHİR (İ)
38.HAFTA
HATAYSPOR (D)

Giresunspor’un kalan maçları

U14 Milli Takım bölge 
seçmeleri devam ediyor

Yıldız Adayları 
Vitrine Çıktı

Genç Milli Takım-
lar tarafından 

düzenlenen ve 2008 
doğumlu oyuncuları 
kapsayan 14 yaş altı 
seçmeleri Antalya’da 
yapılan karşılaşmalarla 
devam ediyor.

1. Grup’ta Diyarbakır, 
Trakya, Van, Erzurum, 
2. Grup’ta Adana, An-
talya, Trabzon, Kayseri 
ve 3. Grup’ta İstanbul 
Amatör, Sakarya, 
Malatya, Samsun bölge 
maçları ile başlayan 14 
yaş altı seçme karşı-
laşmaları, 25-26 Nisan 
2022 tarihlerinde oyna-
nacak İstanbul (3), İzmir 
(2), Ankara (2) ve Bursa 
bölgelerinin yer aldığı 4. 
Grup maçları ile devam 
edecek. U14 Milli Takım 
bölge seçmeleri bu 
sene Antalya’da Ars-
lan Zeki Demirci Spor 

Kompleksi sahalarında 
organize ediliyor. Bölge-
lerde yapılan seçmeler 
sonucu oluşturulan ta-
kımların maçları, Genç 
Milli Takım antrenörleri 
tarafından izleniyor.

Adana, Ankara (2), 
Antalya, Bursa, Diyar-
bakır, Erzurum, İstanbul 
(3), İzmir (2), Kayseri, 
Malatya, Sakarya, 
Samsun, Trabzon, 
Trakya, Van, İstanbul 
Amatör bölgelerinden 
20 takımda toplam 400 
sporcunun yer alacağı 
organizasyon 29 Nisan 
2022 Cuma gününe 
kadar devam edecek.

Genç Milli Takım 
antrenörleri ile bölge 
antrenörlerinin takip 
ettiği maçlar sonrasın-
da, U14 Milli Takımı’na 
ve kulüplere oyuncu 
havuzu oluşturulacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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

34. HAFTANIN SONUÇLARI

  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 34 ..... 22 .... 10 ... 2 ...... 63 .....29 ....34 .....76
2.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 34 ..... 19 .... 8 ..... 7 ...... 64 .....35 ....29 .....65
3.İ. H. KONYASPOR ............ 34 ..... 19 .... 7 ..... 8 ...... 59 .....38 ....21 .....64
4.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 34 ..... 17 .... 6 ..... 11 ....49 .....32 ....17 .....57
5.A. DEMİRSPOR A.Ş. ........ 34 ..... 14 .... 10 ... 10 .... 50 .....40 ....10 .....52
6.A. ALANYASPOR ............. 34 ..... 15 .... 7 ..... 12 .... 59 .....56 ....3 .......52
7.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 34 ..... 13 .... 12 ... 9 ...... 49 .....44 ....5 .......51
8.F. T. ANTALYASPOR ........ 34 ..... 14 .... 9 ..... 11 ....44 .....40 ....4 .......51
9.V. F. KARAGÜMRÜK ....... 34 ..... 14 .... 8 ..... 12 .... 42 .....49 ....-7 ......50
10.A. HATAYSPOR .............. 34 ..... 14 .... 7 ..... 13 .... 50 .....54 ....-4 ......49
11.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 34 ..... 13 .... 8 ..... 13 .... 56 .....47 ....9 .......47
12.GALATASARAY A.Ş. ..... 34 ..... 13 .... 8 ..... 13 .... 45 .....47 ....-2 ......47
13.D. G. SİVASSPOR ........... 34 ..... 11 .... 12 ... 11 ....44 .....43 ....1 .......45
14.Y. KAYSERİSPOR ........... 34 ..... 11 .... 10 ... 13 .... 47 .....55 ....-8 ......43
15.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ... 34 ..... 11 .... 9 ..... 14 .... 43 .....49 ....-6 ......42
16.GZT GİRESUNSPOR ...... 34 ..... 11 .... 7 ..... 16 .... 36 .....41 ....-5 ......40
17.ALTAY .............................. 34 ..... 8 ...... 6 ..... 20 .... 34 .....50 ....-16 ....30
18.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 34 ..... 8 ...... 6 ..... 20 .... 33 .....65 ....-32 ....30
19.GÖZTEPE A.Ş. ................. 34 ..... 7 ...... 7 ..... 20 .... 38 .....58 ....-20 ....28
20.Ö. K. Y. MALATYASPOR 34 ..... 5 ...... 5 ..... 24 .... 25 .....58 ....-33 ....20

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. ................... 0 - 6 ...............................FENERBAHÇE A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR A.Ş................... 1 - 3 ............................TRABZONSPOR A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK . 2 - 1 .............................GZT GİRESUNSPOR
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 1 - 1 .......................................GÖZTEPE A.Ş.
ALTAY ................................................... 0 - 1 ............................GALATASARAY A.Ş.
Ö. K. YENİ MALATYASPOR .............. 2 - 3 ..... İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
FRAPORT TAV ANTALYASPOR ......... 1 - 1 .................. YUKATEL KAYSERİSPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK .............. 3 - 0 ......................... ATAKAŞ HATAYSPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR ................. 1 - 0 ....................AYTEMİZ ALANYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. ..................................... 0 - 3 .................................. KASIMPAŞA A.Ş.

Kadrosunda 
Görelespor’un BAL 
Ligi’ne yükselmesine 

büyük pay sahibi olan başarılı 
file bekçisi Ahmet Ergin, Hasan 

Namazcı, Emrah Işkın, Emrah 
Aslan, Burhan Nebioğlu, Se-
mih Kavrazlı, Numan Güven, 
Yağız Cem Zomp ve Mahmut 
İncirkuş’un yer aldığı Giresun 

Erol Aksu Süper Amatör Ligi’nin 
şampiyonu Tireboluspor,  ile 
Eynesil Belediyespor’un 3.Lige 
yükselmesi ile birlikte direk 
küme düşmekten kurtulan 1926 

Bulancakspor’un İdarecileri 
toplantıda buluştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlü-
ğünde yapılan toplantı sonrası 
müsabakanın 30 Nisan Cu-
martesi Saat 14.00 ‘da Merkez 
75.Yıl Stadında oynanmasına 
karar verildi.

Müsabakadan galip çıkacak 
olan takım 2022-2023 sezo-
nunda Bölgesel Amatör Lig’de 
yer alacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlü-
ğünde yapılan toplantıya Genç-
lik ve Spor İl Müdürü Hasan 
BULUT, Spor Şube Müdürü 
Sefa ÖZTÜRK, ASKF Başkanı 
Sinan IŞIK, Futbol İl Temsilcisi 
Mustafa KASAP, Emniyet Spor 
Şube görevlileri, basın men-
supları, 1926 Bulancakspor ve 
Tireboluspor kulübü yetkilileri 
katıldılar.

75. Yıl Sahası önemli karşılaşmaya ev sahipliği yapacak

iKi TAKIM 30 NiSAN’I 
BEKLiYORGiresun Erol Aksu Süper Amatör Ligi’nin şampiyonu Tire-

boluspor ile ligde Bölgesel Amatör Ligde tutunmak isteyen  
1926 Bulancakspor  30 Nisan Cumartesi günü Saat 14:00’te 
Giresun 75.Yıl Etbaşoğlu Stadı’nda  baraj maçı oynayacak.

Giresun İkinci Amatör Küme Futbol 
Ligi, pandemiden sonra sadece 

5 takımın katılımıyla başlarken; bu ligde 
ilk kez mücadele veren Tirebolu temsilcisi 
Üç Kalespor, tarihindeki ilk resmi maçın-
dan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Ligde ilk 
haftayı bay geçen ve  maçını oynayan Üç 
Kalespor, Tirebolu İlçe Stadı’nda iddialı 
rakibi Teyyaredüzüspor’a 1-0 yenilerek, 
sezona puansız başladı.

Ligin ilk haftasında zayıf rakibi 
Çanakçıspor’u 7-0 gibi farklı bir skorla 
yenerek sezona süper bir giriş yapan 
Giresun temsilcisi Teyyaredüzüspor, ikinci 
haftada Tirebolu’da oynadığı maçta Üç 
Kalespor karşısında bir hayli zorlanmasına 
rağmen sahadan 1-0 galip ayrılarak, ikide 
iki yaptı. Tirebolu İlçe Stadı’nda güzel bir 

havada oynanan çekişmeli mücadelede ev 
sahibi Üç Kalespor, maçın başlarında eline 
geçirdiği fırsatları Kerem Can ve Murat ile 
değerlendiremezken; konuk ekip 35’nci 
dakikada bir korner atışı sonrasında Bedir-
han Aydın’ın ayağından golü buldu ve 1-0 
öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu golle 
konuk ekibin üstünlüğüyle kapanırken; 
ikinci yarıda Üç Kalespor’da teknik adam 
Tayfun Aydın’ın yaptığı hamleler sonucu 
değiştirmeye yetmedi ve bu önemli kar-
şılaşma konuk ekip Teyyaredüzüspor’un 
1-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

Tirebolu temsilcisi Üç Kalespor, ligdeki 
ikinci maçını 30 Nisan Cumartesi günü 
deplasmanda Alucraspor ile yapacak. 

(Mahmut BORA / Tirebolu 
Ekspres-TİREBOLU)

Üç Kalespor’dan puansız siftah!
Tirebolu temsilcisi Üç Kalespor, ilk defa yer aldığı Giresun İkinci Amatör Futbol Liginde sezona 

kendi evindeki 1-0’lık Teyyaredüzüspor mağlubiyetiyle kötü bir başlangıç yaptı…
HAKEMLER: Soner Demiralp 3, Giray Kara 3, 

Cihat Yolasığmaz 3.
ÜÇ KALESPOR: Volkan 2 – Mesut 2, Erdem 

1 (Okan 2), Berzan 3, Teksin 2 – Adem 1 (Kazım 
2), Özkan 2, Ömür Can 3, Murat 1 (İbrahim 2), Ali 
Kılıç 1 (İsmail 1) – Kerem Can 1 (Baki 1).

TEYYAREDÜZÜSPOR: Erdem 2 – Eyüp 2, 
Bedirhan Kaya 2, Mustafa 3, İbrahim 2 – Tolunay 
2, A. Baki 2 (Eren 1), Adnan Gaburga 3, Cemal 2, 
A. Kadir 2 – Bedirhan Aydın 3.

SARI KARTLAR: Tolunay, Eyüp ve İbrahim 
(Teyyaredüzü); Teksin (Üç Kalespor).

KIRMIZI KART: Eyüp (Dk. 90+1 Teyyaredüzüs-
por).

GOL: Dk. 35 Bedirhan Aydın (Üç Kalespor: 0 – 
Teyyaredüzüspor: 1).

Giresun 2.Amatör Kümenin 
ilk haftasında deplasmanda 

Teyyaredüzüspor’a 7-0 yenilen Çanak-
çıspor, ligin ikinci haftasında sahasında 
Alucraspor ile berabere kaldı.2-2

Çanakçı ilçe stadında 
oynanan ve ilk yarısı Mesut 
Öztürk’ün 25. dakikada attığı 
golle Çanakçıspor,’un üstün-
lüğü ile sona eren karşılaş-
manın 76. Dakikasına İlker 
Türk attı.

Çanakçıspor, ligin üçün-
cü haftasında deplasmanda 

Pazarsuyuspor ile karşılaşacak.
Sezon sonunda ligi ilk sırada bite-

cek takım 2022-2023 futbol sezonunda 
1.Amatör Ligde oynama hakkı elde ede-
cek. 2.Amatörde düşme bulunmuyor.

PUANLAR PAYLASILDI : 2-2



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 627 Nisan 2022 Çarşamba
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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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Deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Giresunspor 
bu zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılacağına inanıyor.

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

Bilekleri 
Bükülmüyor!
Antalyaspor, saha-

sında Kayserispor 
ile 1-1 berabere ka-
larak, ligde yenilmez-
lik serisini 12 maça 
çıkardı.

Spor Toto Süper 
Lig’in ikinci yarısına 
damga vuran bir çıkış 
yakalayan Antalyaspor, 
34. hafta mücadelesin-
de sahasında Kayse-
rispor ile 1-1 berabere 
kaldı. Kırmızı-beyazlılar 
adına beraberlik golünü 
son haftaların golcüsü 
Haji Wright kaydetti. Bu 
skorla güney ekibi 
puanını 51 yaptı 
ve ligde 8. sıradaki 
yerini korudu. 

Kırmızı-beyazlı-
lar, son 12 haftada 
ise yenilmezlik 
serisi yakaladı. 
Akdeniz ekibi, 

Gaziantep FK, Beşiktaş 
ve Adana Demirspor ile 
0-0, Kayserispor ile de 
1-1 berabere kalırken, 
Fatih Karagümrük’ü 
3-0, Yeni Malatyaspor’u 
2-1, DG Sivasspor ile 
Medipol Başakşehir’i 
1-0, GZT Giresunspor’u 
4-1, Altay’ı 2-1, Ha-
tayspor’u 4-1 ve Alan-
yaspor’u 3-1 mağlup 
etti. Bu 11 karşılaşmada 
Antalyaspor, kalesinde 
sadece 6 gol gördü ve 
28 puan topladı.

İstanbul’da Giresun Fede-
rasyonu’nun düzenlediği 
iftar yemeğinde konuşan 

Genel Başkan Yardımcısı 
Canikli; “Çok önemli gördüğüm 
bir konu hakkında tüm hem-
şehrilerimin dikkatini çekmek 
istiyorum. Konu Giresunspor 
meselesi. 20 yıldan bu yana 
Giresunspor’u Süper Lige 
çıkartmak için çok büyük mü-
cadele verdik. 

İnanılmaz kaynaklar aktar-
dık. Giresunlu hemşehrilerimiz 
bize dedi ki biz Giresunspor’u 
Süper Ligde görmek istiyoruz. 
Giresunspor Süper Lige çıktı. 

İnşallah bu sene de ligde kala-
cak. Geçmişte bir çok kulübün 
başına gelen, aslında Türk 
Futbolu’nun da en büyük so-
runlarından biri olan kulüplerin 
kaynaklarının israf edilmesi.
Maalesef kulüpler kötü yöneti-
liyor. Böyle bir sıkıntı ile Gire-
sunspor kulübü karşı karşıya 
gelmemeli. Buna kesinlikle 
müsaade etmemiz gerekiyor. 
Giresunspor’un kaynaklarının 
kötüye kullanılma ihtimali her 
zaman vardır. Bütün Giresun-
lular olarak bu konuda çok 
dikkatli olmak zorundayız. Bu 
konu hepimizi ilgilendiriyor. . 

Eğer bu konuda gerekli 
hassasiyet gösterilmezse 
kaynaklar çarçur edilir ve ku-
lübün borcu artar. Sonrasında 
kulüp yönetilemez hale gelir 
ve çok büyük bir borçla küme 
düşer. Birçok şehir kulübü 
bunu yaşadı. Mesela hemen 
yanı başımızdaki Orduspor 
örneği var. Akhisarspor iki 
sene evvel Süper Ligdeydi. 
Şimdi 3. Lige kadar düşmek 
üzere. Daha çok takım var. 
Hepsi tepetaklak gittiler ve 
birçoğu Bal Liginde mücadele 
ediyor. Onun için şimdi tam 
zamanı. Giresunspor’un iyi 

yönetilmesini sağlamak hepi-
mizin görevi. Biz bununla ilgili 
gereken her şeyi yapıyoruz, 
yapmaya da devam edece-
ğiz. Giresunspor’un hiçbir 
kaynağının çarçur edilmesine 
müsaade etmeyeceğiz. Ayrıca 
Lokman Çağırıcı kardeşime 
Giresunspor’a bugüne kadar 
verdiği inanılmaz destekten 
dolayı teşekkür ediyorum. 
Ben O’nun verdiği desteklerin 
20 yıldan bu yana şahidiyim. 
Gerçekten çok yiğit bir insan. 
Giresunspor için sadece para 
değil bileğiyle her şeyi verdiği-
ni biliyorum” dedi.

‘MAZALLAH TEPETAKLAK 
OLUNUR’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Nurettin Canikli, Giresunspor’un kötü 

yönetilmemesi için tüm Giresunlular’ın 
çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Akgün, yaptığı açıkla-
mada, İstanbul deplas-

manına puan ya da puanlar 
almak için gittiklerini ancak 
rakiplerine 2-1 mağlup oldukla-
rını belirtti.

Kaybettikleri için büyük 
üzüntü yaşadıklarını dile geti-
ren Akgün, “Kesinlikle mağlu-
biyeti hak edecek oyun ortaya 
koymadık. 90 dakika rakibi-
mizle korakor mücadele ettik. 

VavaCars Fatih Karagümrük 
karşısında oynadığımız oyun 
ve mücadelenin karşılığı en 
az bir puan olmalıydı.” diye 
konuştu.

Akgün, ligin 35. haftasında 

Adana Demirspor’u ağırla-
yacaklarını ifade ederek, bu 
karşılaşmayı kazanarak ligde 
kalmayı  garantilemek istedik-
lerini sözlerine ekledi.
ADANA DEMİRSPOR 
HAZIRLIKLARINI 
SÜRDÜRDÜ

Spor Toto Süper Lig ekip-
lerinden Adana Demirspor, 
deplasmanda karşılaşacağı 
Giresunspor maçının hazır-
lıklarını sürdürüyor.Adana 
Demirspor, Spor Toto Süper 
Lig’in 35. haftasında 29 Nisan 
Cuma günü deplasmanda 
Giresunspor’la karşılaşacak.

Mavi-lacivertliler, teknik 
direktör Vincenzo Montella 
yönetiminde antrenman yaptı. 
Isınma hareketleriyle başla-
yan antrenman, kuvvet ve 
koordinasyon çalışmasıyla 
tamamlandı. Son 4 haftaya 
girilen ligde Giresunspor’un 40 
puanı Adana Demirspor’un ise 
bulunuyor.

‘KALISIMIZI iLAN EDECEGiZ’
Spor Toto Süper Lig’de  deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük’e 2-1 yenilen 

GZT Giresunspor’da, kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, oynadıkları oyun ve 
mücadelenin karşılığının en az bir puan olması gerektiğini söyledi


