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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)

15 Ağustos 2022 Pazartesi Sayı: 6373 Yıl: 19 Fiyatı: 1.5 TL

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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İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
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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 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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DİKKAT!!!
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Palyatif Bakım

EMEKLİ EĞİTİMCİ 
NECMİYE KURU 

TEPEDEN-TIRNAĞA 
SANAT DOLU
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İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

SAPKINLIK 
ÖZGÜRLÜK 
MÜDÜR?

(Yazısı Sayfa 4’te)

TBMM’nin yasama faali-
yetlerine ara vermesiy-
le birlikte ilçe ziyaret-

lerini yoğunlaştıran Milletvekili 
Sabri Öztürk, vatandaşlarla bir 
araya gelmeye devam ediyor. 
Yağlıdere ilçesinde parti teş-
kilatı ve muhtarlarla bir araya 
gelen Öztürk, ilçenin talepleri 
ve devam eden projeleri ile ilgili 
görüş alışverişinde bulundu. Mil-
letvekili Sabri Öztürk esnaf ve 
vatandaşlarla bir araya gelerek 
İlçe, belde ve köylerin sorunla-
rını yerinde dinledi. Ardından 
Çamoluk ilçesinde düzenlenen 
28. Bal festivaline ve Dereli 
Kümbet Yayla Şenliğine katılan 
Milletvekili Sabri Öztürk festivale 

katılan vatandaşlarla buluştu.
Milletvekili Öztürk “Bulduğu-

muz her fırsatta vatandaşları-
mızın yanında olmaya, derdiyle 
dertlenmeye, sevinciyle sevin-
meye, taleplerini, eksikliklerini 

tamamlamaya he zaman azami 
gayret gösteriyoruz. Biz dur-
madan çalışacağız, çünkü aziz 
milletimiz her şeyin en güzelini 
fazlasıyla hak ediyor” dedi.

SAYFA 3’TE

Öztürk’ten Erdoğan’a Fındık 
Ve Giresunspor Teşekkürü

Öztürk, ”Galatasaray’ı İstanbul’da deviren Giresunspor’umuzu tebrik ediyorum. Giresunspor’umuz 
bugün bu kadar başarılıysa Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür etmemiz gerekiyor”dedi

İlçe ziyaretlerine devam eden AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, 
Yağlıdere, Çamoluk ve Dereli ilçelerinde temaslarda bulundu

Milletvekili TIĞLI; Gi-
resun’un sorunlarını Hilal 
Mutlu Karaibrahim’in ‘Hilal’in 
Penceresi’ programı aracılı-
ğıyla Giresunlularla paylaştı.   

HİLAL MUTLU KARAİB-
RAHİM: “Değerli Vekilim; 
Meclis’te Giresun’un sorun-
larını dile getiriyorsunuz, 
halkın istek ve taleplerini 
duyuruyorsunuz. Ayrıca da 
oldukça sık bir şekilde soru 
önergeleri veriyorsunuz. Bu-
güne kadar kaç soru öner-
gesi verdiniz? İzlediğimiz 
ve gördüğümüz kadarıyla 
Cumhur İttifakı, muhalefetin 
verdiği soru önergelerinin 
çoğunu görmezden geliyor 
ve cevaplamıyor. Sizin de bu 
konuda sıkıntılarınız oluyor 
mu? Giresun’un ve Giresun 
halkının sorunları ile ilgili 
verdiğiniz önergelere yanıt 
alamayınca nasıl bir tepki 
veriyorsunuz? Bu zamana 
kadar Giresun için önem arz 
eden hangi önergeleriniz 
yanıtsız kaldı?”  

NECATİ TIĞLI: “Özellikle 
muhalefet Milletvekilinin en 
büyük denetim aracı, soru 
önergesidir. Bu zamana kadar 
Giresun’un sorunları hakkında 
310 soru önergesi verdim. 
Giresun’u bilgilendirme ve so-
runlara çözüm bulma açısın-
dan sağlıklı cevaplar alama-

dık. Bakanlar sağlıklı cevaplar 
vermeyince, Meclis’te büyük 
sıkıntılar yaşıyoruz. İç tüzük 
gereği bir Bakan’ın, Milletve-
kili’nin sorduğu soruya 15 gün 
içinde cevap vermesi lazım ki; 
biz de kamuoyunu ve Gire-
sunlu hemşerilerimizi bilgilen-
direlim. Atanmış Bakanlar’ın, 
Milletvekilleri’ne karşı bir 
sorumluluğu yok. Ancak bizim 
Giresun halkına karşı so-
rumluluğumuz var. Bakan’ın 
sorumlu olduğu tek bir kişi 
var, o da Cumhurbaşkanı. Şu 
anki sistemde iyi bir Bakanlık, 
Cumhurbaşkanı’nın gözüne 
şirin gözüken Bakanlık. 80’li, 
90’lı yıllarda Bakanlar Kurulu 

ezbere bilinirdi. Şimdi ise 
vasıfsız ve liyakatsiz kişiler 
Bakanlık yapıyor. Pandemi 
olmasaydı Fahrettin KOCA’yı 
kimse bilmezdi. Ekonomik kriz 
olmasaydı Ekonomi Bakanı 
Nureddin NEBATİ’yi kimse 
tanımazdı. Süleyman SOYLU 
da popüler bir siyasetçi. Geri-
ye kalan Bakanları Giresun’da 
sokağa çıkalım ve soralım; 
kimse tanımaz!... Şu anda 
büyük bir garabet yaşıyoruz 
ülke olarak.” 

HİLAL MUTLU KARAİB-
RAHİM: “Sayın Vekilim; size 
göre Giresun’un çözülmesi 
gereken en acil sorunları 
nelerdir?”  2’DE

Tığlı: ‘Vasıfsız ve Liyakatsiz 
Kişiler Bakanlık Yapıyor’

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP) Giresun Milletvekili Necati TIĞLI; 11 Ağustos 2022 Per-

şembe akşamı Giresun 28 TV Stüdyosu’nda ‘Hilal’in Penceresi’ne konuk oldu

“GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞ-
KANI HASAN TAHSİN USTA İLÇEMİZE 
ZİYARETTE BULUNDU”

Başkan Emür”Gaziosmanpaşa Bele-
diye Başkanı Hasan Tahsin Usta Abimiz, 
Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyeleri 
ve Gaziosmanpaşa AK Parti İlçe Başkanı 
ile ilçemize ziyaret gerçekleştirdiler.

Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
ediyoruz.”dedi. SAYFA 4’TE

Başkan Usta’dan Başkan 
Mehmet Emür’e Ziyaret

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Keşap 
Belediye Başkanı Mehmet Emür’ü makamında ziyaret etti

Çamoluk Kaymakam-
lığının himayelerin-

de, Çamoluk Belediyesinin 
koordinasyonunda; 10-14 
Vali Ünlü, “Bugün tarımın 
önemli bir dalı olan bal ve 
arı ürünleri ile ilgili güzide 
bir etkinlikte, 28. Çamoluk 
Bal Festivalinde sizlerle 
birlikte olmaktan büyük bir 
memnuniyet duyduğumu 
belirterek hepinize hoş 
geldiniz diyorum. 3’TE

Vali Ünlü arıcılığın desteklenmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi

Bal Festivali Görkemli Geçti
Giresun Valisi  Enver Ünlü, Çamoluk bal festivaline katıldı ve etkinliği kutladı



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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OFİS İÇİN ELEMAN ARANIYOR
Ofiste çalışmak üzere iyi derecede Bilgisayar 

kullanabilen Bayan Eleman Aranmaktadır         Tel :0532-4917751

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

İŞ İLANI

‘Vasıfsız ve Liyakatsiz 
Kişiler Bakanlık Yapıyor’
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun Milletvekili 

Necati TIĞLI; 11 Ağustos 2022 Perşembe akşamı Giresun 28 TV Stüdyosu’nda ‘Hilal’in Penceresi’ne konuk oldu
NECATİ TIĞLI: “Giresun’un 

en büyük sorunu, işsizliktir. Ba-
bası esnaf olmayan 18 yaşın-
daki bir genç niye Giresun’da 
kalsın? İş sahası mı var? 
Kocaeli, İstanbul ve Bursa’da 
çok ciddi Giresunlu seçme-
nimiz var. Şu an Giresun’un 
nüfusu 450 bin civarında. 3 
büyük şehirde ise 1 milyon 
500 binden fazla Giresunlu nü-
fusu var. Bu gurur duyulacak 
bir şey değil. O hemşerilerimiz 
niye gittiler? Tabii ki ekmeği-
nin peşine gittiler. İkinci sorun 
ulaşım sorunu. İktidarın ulaşım 
sorununu çözme gibi bir derdi 
yok. Ama başta söylediğim gibi 
Giresun’un en büyük sorunu, 
işsizlik, işsizlik.” 

HİLAL MUTLU KARAİBRA-
HİM: “Sorunlar deyince Güney 
Çevre Yolu’nu konuşmamak 
olmaz elbette. Giresun için 
hayati önem taşıyan bu proje 
neden hayata geçirilemiyor?  
İktidar Milletvekillerimiz mi 
yetersiz kalıyor, yoksa merkezi 
hükümet mi ısrarla gündeme 
almıyor?” 

NECATİ TIĞLI: “Bu konuyla 
ilgili 30 Eylül 2021 tarihinde bir 
soru önergesi verdim. ‘2015 
yılından beri devam eden bu 
proje ne aşamada? İnşaatı ne 
zaman bitecek? Ne yapıyor-
sunuz?’ diye soruyorum ama 
sağlıklı bir cevap alamıyorum. 
Güney Çevre Yolu gerçekten 
Giresun için hayati bir mesele. 
Sivil Toplum Kuruluşları ve 
Sendika Başkanları da bu ko-
nuda hemfikir. Bunun cevabını 
Giresun halkı en yakın zaman-
da olacak. Yani cevabını 2023 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde 
verecek.”

HİLAL MUTLU KARAİB-
RAHİM: “2023’te ülkemiz ve 
şehrimiz için hayati önemi 
olan genel seçim var. Aynı 
zamanda Cumhurbaşkanlığı 
seçimi de yapılacak. Anket-
lerde Millet İttifakı’nın önde 
olduğu söyleniyor. CHP olarak 

Türkiye genelinde seçimlerden 
nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? 
Ayrıca Giresun yerelinde de 
ayrı bir değerlendirme yapabi-
lir misiniz?” 

NECATİ TIĞLI: “Şu an 
Millet İttifakı olarak anketlerde 
öndeyiz. Daha da açılacak. 
Çünkü ekonomik kriz var. Türk 
milletinin takdiri ile sandıktan 
ne çıkarsa kabul edeceğiz. 
Sandıktan da Millet İttifakı’nın 
da çıkacağına %99,9 inanı-
yorum. Aynı şekilde Giresun 
yerelinde de benzer bir sonuç 
çıkacaktır diye düşünüyorum.” 

HİLAL MUTLU KARAİB-
RAHİM: “Sayın Vekilim; CHP 
Genel Başkanı Kemal KILIÇ-
DAROĞLU ve İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral AKŞENER’in 
halkla buluşmalarını izliyoruz. 
Vatandaşın; ‘Bizi kurtarın. Ge-
çinemiyoruz. Bittik’ gibi şika-
yetleri olduğunu gözlemliyoruz. 
Size göre Giresun’da durum 
nasıl? Saha çalışmalarınızda 
nelerle karşılaşıyorsunuz?” 

NECATİ TIĞLI: “İnsanlar 
Sayın Genel Başkanımız 
Kemal KILIÇDAROĞLU’na 
ve Meral AKŞENER’e; ‘Yeter 
artık, bıktık. Buramıza kadar 
geldi’ diyorlar. İnsanlar artık 
yeni kıyafetler almayı bıraktı. 
Bir insanın en önemli ihtiyaç-
larından olan tatilin kelimesini 
ağızlarına almayı unuttular. 
Türkiye’de Türk vatandaşları-
nın tatile gitmesi çok büyük bir 
lüks oldu. Sahada ve esnaf zi-
yaretlerinde görüyoruz. Esnaf 
arkadaşımız 25 bin Lira kira 
veriyor. 40 bin Lira da elektrik 
faturası ödüyor. ‘Vekilim, ben 
ne yapayım?’ diyor. Kış geli-
yor, doğalgaz yanacak, çocuk 
okula gidecek. Çocuğa kıyafet 
mi, kırtasiye malzemesi mi 
almayacaksın? Bu kış çok bü-
yük bir sıkıntı bizleri bekliyor.” 

HİLAL MUTLU KARAİBRA-
HİM: “Sayın KILIÇDAROĞLU 
fındığa 75 Lira fiyat verilmesini 
istemişti. Ancak Sayın Cum-

hurbaşkanı ERDOĞAN fındı-
ğın başkenti Giresun yerine 
Ordu’da yaptığı açıklamada 54 
Lira taban fiyat açıkladı. Üretici 
bu rakamdan memnun kalma-
dı. Bu konuda neler söylemek 
istersiniz?” 

NECATİ TIĞLI: “Cumhur-
başkanı’nın Ordu’da fındık 
fiyatı açıklamasını ben yadır-
gamadım. Çünkü Cumhur-
başkanı da Giresun’u unuttu. 
Fındık fiyatını açıklayacağı 
röportajında Karadeniz’deki 
illeri saydı Giresun’u saymadı. 
Tabii ki 54 Liralık fındık taban 
fiyatına baktığımızda üreticimi-
zin masraflarını bile karşılaya-
mayacak düzeyde.” 

HİLAL MUTLU KARAİBRA-
HİM: “Ülkemiz adeta mülteci 
istilasına uğradı. Giresun gibi 
sanayisi olmayan, yüksek 
oranda eleman çalıştırma 
ortamı da bulunmayan bir İl’de 
bile çok sayıda Suriyeli ve 
Afgan mülteci göze çarpıyor. 
Ne yapıyor, nasıl geçiniyor bu 
insanlar Giresun’da? Bu ko-
nuda bir değerlendirme yapar 
mısınız?”  

NECATİ TIĞLI: “Bir ülkede 
uluslararası anlaşmalar gereği 
sınır komşunuzda savaş var 
ise diğer bir ülke mülteci alabi-
lir. Bu konuda hemfikiriz. Afgan 
nüfusu niye geliyor? Afganlılar 
bizim sınır komşumuz mu? Biz 

bu ülkenin vatandaşlığını belli 
bir fiyat karşılığında gerek; 
‘1 ev alın. Size bu ülkenin 
vatandaşlığını verelim’ gerek; 
‘Bu ülkeye yatırım yapın. Gel 
vatandaş, gel. Al daireni, al 
vatandaşlığını’ diyerek satışa 
mı çıkarttık? Mevcut iktidar 
işporta masasındaki bu ülkeyi 
satışa çıkardı. Bir ülkenin 
egemenliğinin gitmesi sadece 
savaşlarda olmuyor. Biz ülke 
olarak egemenliğimizi de kay-
bediyoruz. Suriyeli mültecilerin 
yoğun olduğu İllere gittiğimizde 
karşılaşıyoruz. Onlar bu ülke-
ye öyle güzel yerleşmiş ki; 3-5 
çocuk yapılmış, işe girilmiş. 
Biz ise kendi ülkemizde bazı 
İllerde yabancı olmuşuz.” 

HİLAL MUTLU KARAİBRA-
HİM: “Sayın Milletvekilim; Ka-
radeniz’i yaylalardan kuşata-
cak olan Yeşil Yol projesinden 
söz ediliyor. İktidar bu yolun 
yayla turizminin gelişmesi 
için elzem olduğunu söylüyor. 
Size göre de öyle mi?” 

NECATİ TIĞLI: “Samsun, 
Tokat, Ordu, Giresun, Trab-
zon, Gümüşhane, Bayburt ve 
Artvin İli’nden turizm merkez-
lerinin üst koldan birbirlerine 
bağlanması yayla ve doğa 
turizmine katkı sunacağını 
söylüyoruz. Ben bilime inanan 
bir insanım bu konuyla ilgili 
Danıştay bir karar vermişti. 

‘Yaylalara büyük bir zarar 
vereceğini’ söyledi. Projenin 
adında her ne kadar yeşil geç-
se de bu benim şahsi düşün-
cem, bu yeşilden ziyade rantın 
yeşilidir. Belki de Dolar’ın yeşili 
de olabilir. Yeşil Yolu samimi 
bulmuyorum.” 

HİLAL MUTLU KARAİBRA-
HİM: “Bir de bu yolun maden 
şirketleri istifade etsin diye 
yaylalarda maden araması için 
yapıldığı öne sürülüyor. Buna 
ne dersiniz?” 

NECATİ TIĞLI: “Biraz önce 
de söylediğim gibi; bu Yeşil Yol 
projesi değil, yeşil Dolar pro-
jesi. Bu rantın projesi. Bu ikti-

darın en iyi yaptığı şey zaten 
doğamızı, madenlerimizi ve 
meralarımı peşkeş çekmek.”

HİLAL MUTLU KARAİBRA-
HİM: “Dereli İlçesi başta olmak 
üzere bazı yörelerimizde 
maden şirketlerinin çalışmalar 
yaptığı konusunda şikayetler 
geliyor. Sizin bu konuda bir 
soru önergeniz olmuş muydu?” 

NECATİ TIĞLI: “Cumhuri-
yet Halk Partisi’nin kadroları 
olarak tüm ülkede madenlerle 
ilgili bir komisyonumuz var. 
Giresun’da 47’si arama ve 
82’si işletme olan toplam 129 
ruhsatlı madencilik şirketi 
256,106 hektar alanda ma-
dencilik çalışmaları yapıyorlar. 
Şebinkarahisar’da 10 arama 
ve 4 işletme ruhsatıyla ilk sıra-
da olması lazım. Çevresel etki 
değerlendirmesini göz önünde 
bulundurarak Dereli’deki ma-
den ocaklarının takipçisiyiz.”  

HİLAL MUTLU KARAİBRA-
HİM: “CHP Milletvekili olarak; 
siz ve teşkilatlarınız halkla 
buluştuğunuzda halkımız neler 
anlatıyorlar? En çok nelerden 
dert yanıyorlar?” 

NECATİ TIĞLI: “Halkımız 
ekonomik krizin başladığı 
günden bu yana; elektrik, 
su, doğalgaz, kira, akaryakıt, 
temel gıda maddeleri, sağlık 
ve eğitim masraflarını karşıla-
yamaz duruma geldi. Giresun 
yerelinde ayrıca köylerdeki 
okulların kapanmasıyla mec-
buri olarak taşımalı sisteme 
geçilmesi tam bir garabet!... 
Kısacası vatandaşlarımız dert 
küpü. Halkımız feryat figan bir 
şekilde bu kaostan nasıl kurtu-
lacağını düşünüyor.” 

Haber: Fatma 
BULDUK UĞURLU
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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

315 Ağustos 
2022 Pazartesi www.giresungundem.com

15 ağustos basın ilan

Giresun İli Merkez İlçesi Sultaniye Köyü Değirmen Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun  19  uncu  maddesine  göre  açık  ihale  usulü  ile  ihale  edilecek  olup,  teklifler  sadece 
elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/787876
1-İdarenin
a) Adı : GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi  :  Giresun  İl  Özel  İdaresi  Teyyaredüzü Mah. Atatürk  Bulvarı  No:409  28200  GİRESUN 
MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542157571 - 4542157570
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Giresun İli Merkez İlçesi Sultaniye Köyü Değirmen Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : %74,4510 Değirmen, %25,5490 Su Kanalı Yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Giresun İli Merkez İlçesi Sultaniye Köyü
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 31.08.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü 
Mah. Atatürk Bulvarı No:409 Kat:1 (İhale Hizmetleri Şefliği) Merkez/GİRESUN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel  kişilerde;  isteklilerin  yönetimindeki  görevliler  ile  ilgisine  göre,  ortaklar  ve  ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına  ilişkin bilgiler  idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale  konusu  işte  idarenin  onayı  ile  alt  yüklenici  çalıştırılabilir.  Ancak  işin  tamamı  alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
“Yapım  İşlerinde  İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer  İşlere Dair Tebliğ”de yer alan  (B) Üst 
Yapı (Bina Grubu) işlerinden III. gruptaki işler benzer işlere denk sayılacaktır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı  sonucu  bulunan  toplam  bedel  üzerinden  teklif  birim  fiyat  şeklinde  verilecektir.  İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

GİRESUN İLİ MERKEZ İLÇESİ SULTANİYE 
KÖYÜ DEĞİRMEN YAPIM İŞİ

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM 
VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01672267)

Öztürk’ten Erdoğan’a Fındık 
Ve Giresunspor Teşekkürü

Öztürk, ”Galatasaray’ı İstanbul’da deviren Giresunspor’umuzu tebrik ediyorum. Giresunspor’umuz bu-
gün bu kadar başarılıysa Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür etmemiz gerekiyor”dedi

İlçe ziyaretlerine devam eden AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, 
Yağlıdere, Çamoluk ve Dereli ilçelerinde temaslarda bulundu

GİRESUN ÜLKEMİZİN EN 
ÖNEMLİ TURİZM MERKEZ-
LERİNDEN BİRİ OLACAK

Dereli İlçesinde düzenle-
nen Kümbet Yayla Şenliğine 
de katılan Milletvekili Sabri 
Öztürk burada yapmış olduğu 
konuşmada “Giresun’un 
ülkemizin en önemli turizm 
merkezlerinden biri olması için 
çalışıyoruz” dedi. 

Milletvekili Sabri Öztürk 
“Mavi Göl, Göksu deresi,  
traventerler ve yürüyüş yolla-
rı ile birleştirilerek bir turizm 
parkuru oluşturulmaktadır. 
Annakkaya’ya uzun vadede 
bir cam teras yapmayı, yine 
Cehennem Deresi’ni koruyup 
Rize’deki fırtına vadisi gibi 
milli park yapılarak turizme 
kazandırmayı Kümbet’le 
birlikte, Koyunalanı Yaylasıy-
la birlikte hepsini bir bütün 
olarak turizme kazandırdığı-
mızda Giresun çok daha iyi 
bir şekilde turizmden payını 
alacaktır. 

“FINDIK TABAN FİYATI 
VE GİRESUNSPOR’MUZA 
DESTEKLERİ İÇİN SAYIN 
CUMHURBAŞKANIMIZA TE-
ŞEKKÜRLER”

Bizim doğumumuzdan 
ölümümüze kadar fındığın yeri 
bir başkadır. Hükümetimiz üre-
ticimizi tüccarın eline mahkûm 
etmemek için TMO ile piyasa 
girmekte ve bir taban fiyat 
belirleyerek üreticimizi koru-
maktadır. Bu senede Milletvekili 
arkadaşlarımızla yaptığımız 
çalışmaları Sayın Cumhurbaş-
kanımıza arz ettik ve Sayın 
Cumhurbaşkanımız Giresun 
Kalite Fındığı 50 Randıman 
üzerinden 53 lira olarak açıkla-
dı. Destek ödemesi ile birlikte 
50 randıman 55 lira olarak be-
lirlenmişti. Tabi 54-55 randıman 
olursa 60 lirayı bulacak olan 
bir fiyat belirlenmiş oldu. Sayın 
Cumhurbaşkanımıza şükranla-
rımızı sunuyoruz. 

Yine biz Giresunlular için 
deniz, yeşil, fındık ne kadar 

önemliyse Giresunspor’umuz-
da bizim için o kadar önemli-
dir. Galatasaray’ı İstanbul’da 
deviren Giresunspor’umuzu 
tebrik ediyorum. Gire-
sunspor’umuz bugün bu 
kadar başarılıysa Sayın Cum-
hurbaşkanımıza bir kez daha 
teşekkür etmemiz gerekiyor. 
Takımımız borçlarından do-
layı bir takım sıkıntıları vardı, 
tahtası kapalıydı, Maliye ve 
İçişleri Bakanımızla görüştük 
ve son olarak Sayın Cumhur-
başkanımızla görüştük. Sayın 
Cumhurbaşkanımızla gö-
rüşmemizde Giresunspor’un 
Giresun için ne kadar önemli 
olduğunu aktardıktan sonra 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
talimatları ve desteğiyle, 
Giresunspor’un tahtası açıldı, 
transferleri işlendi ve bugün 
Giresunspor hepimizi mutlu 
ediyor. Başarılarının devamını 
diliyorum. Bizleri gururlandır-
maya devam edeceklerine 
yürekten inanıyorum ”dedi.

Vali Ünlü arıcılığın desteklenmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi

Bal Festivali Görkemli Geçti
Giresun Valisi  Enver Ünlü, Çamoluk bal festivaline katıldı ve etkinliği kutladı

Bal Rabbimizin bizlere 
sunduğu önemli nimetlerin 
başında geliyor. Bal; besleyici 
ve şifalı olmasıyla birlikte insan 
için gerekli olan birçok vitamin 
ve minerali de içinde barındır-
masından dolayı son derece 
değerli bir gıdadır” dedi.

Çamoluk ilçesinin organik 
tarım ve bal üretimde yüksek 
bir potansiyele sahip olduğuna 
dikkat çeken Vali Ünlü, 60 farklı 
çiçek çeşidini barındıran zengin 
florası ile inanılmaz bir potan-
siyele sahip ilçede yaklaşık 80 
üretici tarafından, 6 bin adet 
Arılı kovandan yıllık ortalama 
100 ton bal üretimi yapıldığını 
belirtti.

Vali Ünlü, Çamoluk ilçesinin 
zengin bitki florası çeşitliliğin-
den dolayı gezginci arıcılar 
tarafından da rağbet gören be-
reketli bir ilçe olduğuna vurgu 
yaparak “Tabi bu sene yağış-
ların bol ve sezonun verimli 
geçmesiyle birlikte İnşallah bal 
rekoltesinin daha da yukarılar-
da olmasını bekliyoruz. Rabbim 
her sene daha iyisini nasip 
etsin” dedi.

Çamoluk ilçesinin; tarım, 
sanayi, kültür ve turizm gibi çok 
önemli üç alanda son yıllarda 
kendini göstermeye başladığını 
belirten Vali Ünlü “Biz bu alanlar 
başta olmak üzere şehrimizin 
sosyo-ekonomik gelişmesine 
ve kalkınmasına katkı sunacak 
diğer alanlarda da üreticilerimi-
zin ve girişimcilerimizin yanında 
oluyor ve olmaya da devam 
edeceğiz” diyerek “Bal üreti-
cilerimize devletimizin desteği 
de devam etmekle birlikte, 
Çamoluk’ta DOKAP’ın destek-
leriyle 2020 yılında Bal Paket-
leme Makina Sistemi ve Tam 
Otomatik Dolum Tesisi kurula-
rak üreticilerimizin hizmetine 
sunulmuştur. Ayrıca Tarım ve 
Orman Müdürlüğümüzce kayıtlı 
arıcılarımıza arılı kovan desteği 
ödemeleri sürdürülmektedir.

Bu bereketli topraklarda arı 
ürünlerinin yanı sıra “Coğrafi 
İşaret Tescilli Çamoluk Şeker 
Kuru Fasulyesi” üretimi de 

mevcuttur.
Yine bu ürün içinde üretici-

lerimize devletimizin desteği 
devam etmektedir. Giresun İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğü-
müzce yürütülen ve DOKAP 
tarafından finanse edilen 
“Giresun İli Kırsal Gelir Kaynak-
larının Çeşitlendirilmesi Projesi” 
kapsamında; Çamoluk Şeker 
Kuru Fasulyesi tohumluğu da-
ğıtımları gerçekleştirilmiştir.

Yine ayrıca DOKAP İdaresi 
tarafından desteklenen 2022 
Yılı Yatırım Programları kapsa-
mında Çamoluk Belediyesi ile 
‘’Mekanizasyon Alt Yapısının 
Güçlendirilmesi’’ projesinin 
protokolleri imzalanmış olup, 
proje ile İlçe merkezi ve köyle-
rindeki 1.763 üreticinin ihtiyaç 
duyulan tarımsal mekanizasyon 
ekipmanlarının sağlanması 
hedeflenmektedir.

Çamoluk bereket demek, öte 
yandan ilçemiz Siyez Buğda-
yı üretimi ile de son yıllarda 
adından sıkca bahsettirmeye 
başlamıştır.

Bu yıl itibari ile Siyez Buğ-
dayı ekim alanı yaklaşık 1000 
dekara ulaşarak 200 ton siyez 
buğdayı üretimi gerçekleştiril-
miştir. Bu yörede ilk defa ekimi 
gerçekleştirilen siyez buğday 
üretiminin başarılı olması, 
çiftçilerimizce benimsenmesi ve 
kırsal ekonomiye katkı sağla-
ması memnuniyet vericidir.

Bu iş içinde yine devletimizin 
desteği devam etmekte olup, 
DOKAP tarafından finanse 
edilen GİRKAP Projesi kapsa-
mında Siyez Buğdayı İşleme 
ve Paketleme Tesisi kurularak, 

üreticilerimizin hizmetine sunul-
muştur. Yine GİRKAP Projesi 
kapsamında; 20 Ton Siyez 
Buğdayı tohumluğu dağıtımı 
yapılmıştır” sözleriyle konuş-
masına devam etti.

Konuşmasını “Düzenlenmiş 
olan bu festival, çiftçilerimiz 
başta olmak üzere bizlere eğiti-
ci mahiyette bir rota da göster-
mektedir. Arı imkanları sağla-
dığınız zaman her türlü balı ve 
yan ürünleri üretmektedir. Buna 
da dikkat çekmek önemlidir” 
sözleriyle sürdüren Vali Ünlü 
“Bunun en kaliteli ve en sağlıklı 
şekilde üretilmesi ve marka ha-
line dönüştürülmesi asıl hede-
fimiz olmalıdır. Üretilen 100 ton 
balın marka değerini artırmak, 
kulaktan kulağa duyulmasını 
sağlamak ekonomimize ciddi 
fayda sağlayacaktır. Bunun için 
hep birlikte gayret edeceğiz. 
Şunu hiç aklınızdan çıkarmayı-
nız ki güzel ülkemiz için üreten, 
alın teri döken çiftçimizin, üreti-
cimizin her daim yanındayız ve 
hizmetindeyiz” diye konuştu.

Vali Ünlü, konuşmasını 
“Bu vesile ile 28’incisi bu 
sene düzenlenen Çamoluk 
Bal Festivali ve diğer festi-
vallerimizin üreticilerimiz için 
hayırlı olmasına; ilimizin ve 
değerlerimizin tanıtılmasına 
ve kardeşlik ve huzurumuzun 
artmasına vesile olmasını 
diliyorum. 28’inci Çamoluk Bal 
Festivalinin düzenlenmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyor, hepinizi sevgi ve saygı 
ile selamlıyorum” sözleriyle 
tamamladı..

Haber: Hakan Çelebi

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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OFİS İÇİN ELEMAN ARANIYOR
Ofiste çalışmak üzere iyi derecede Bilgisayar 

kullanabilen Bayan Eleman Aranmaktadır         Tel :0532-4917751

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

İŞ İLANI

‘Vasıfsız ve Liyakatsiz 
Kişiler Bakanlık Yapıyor’
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun Milletvekili 

Necati TIĞLI; 11 Ağustos 2022 Perşembe akşamı Giresun 28 TV Stüdyosu’nda ‘Hilal’in Penceresi’ne konuk oldu
NECATİ TIĞLI: “Giresun’un 

en büyük sorunu, işsizliktir. Ba-
bası esnaf olmayan 18 yaşın-
daki bir genç niye Giresun’da 
kalsın? İş sahası mı var? 
Kocaeli, İstanbul ve Bursa’da 
çok ciddi Giresunlu seçme-
nimiz var. Şu an Giresun’un 
nüfusu 450 bin civarında. 3 
büyük şehirde ise 1 milyon 
500 binden fazla Giresunlu nü-
fusu var. Bu gurur duyulacak 
bir şey değil. O hemşerilerimiz 
niye gittiler? Tabii ki ekmeği-
nin peşine gittiler. İkinci sorun 
ulaşım sorunu. İktidarın ulaşım 
sorununu çözme gibi bir derdi 
yok. Ama başta söylediğim gibi 
Giresun’un en büyük sorunu, 
işsizlik, işsizlik.” 

HİLAL MUTLU KARAİBRA-
HİM: “Sorunlar deyince Güney 
Çevre Yolu’nu konuşmamak 
olmaz elbette. Giresun için 
hayati önem taşıyan bu proje 
neden hayata geçirilemiyor?  
İktidar Milletvekillerimiz mi 
yetersiz kalıyor, yoksa merkezi 
hükümet mi ısrarla gündeme 
almıyor?” 

NECATİ TIĞLI: “Bu konuyla 
ilgili 30 Eylül 2021 tarihinde bir 
soru önergesi verdim. ‘2015 
yılından beri devam eden bu 
proje ne aşamada? İnşaatı ne 
zaman bitecek? Ne yapıyor-
sunuz?’ diye soruyorum ama 
sağlıklı bir cevap alamıyorum. 
Güney Çevre Yolu gerçekten 
Giresun için hayati bir mesele. 
Sivil Toplum Kuruluşları ve 
Sendika Başkanları da bu ko-
nuda hemfikir. Bunun cevabını 
Giresun halkı en yakın zaman-
da olacak. Yani cevabını 2023 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde 
verecek.”

HİLAL MUTLU KARAİB-
RAHİM: “2023’te ülkemiz ve 
şehrimiz için hayati önemi 
olan genel seçim var. Aynı 
zamanda Cumhurbaşkanlığı 
seçimi de yapılacak. Anket-
lerde Millet İttifakı’nın önde 
olduğu söyleniyor. CHP olarak 

Türkiye genelinde seçimlerden 
nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? 
Ayrıca Giresun yerelinde de 
ayrı bir değerlendirme yapabi-
lir misiniz?” 

NECATİ TIĞLI: “Şu an 
Millet İttifakı olarak anketlerde 
öndeyiz. Daha da açılacak. 
Çünkü ekonomik kriz var. Türk 
milletinin takdiri ile sandıktan 
ne çıkarsa kabul edeceğiz. 
Sandıktan da Millet İttifakı’nın 
da çıkacağına %99,9 inanı-
yorum. Aynı şekilde Giresun 
yerelinde de benzer bir sonuç 
çıkacaktır diye düşünüyorum.” 

HİLAL MUTLU KARAİB-
RAHİM: “Sayın Vekilim; CHP 
Genel Başkanı Kemal KILIÇ-
DAROĞLU ve İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral AKŞENER’in 
halkla buluşmalarını izliyoruz. 
Vatandaşın; ‘Bizi kurtarın. Ge-
çinemiyoruz. Bittik’ gibi şika-
yetleri olduğunu gözlemliyoruz. 
Size göre Giresun’da durum 
nasıl? Saha çalışmalarınızda 
nelerle karşılaşıyorsunuz?” 

NECATİ TIĞLI: “İnsanlar 
Sayın Genel Başkanımız 
Kemal KILIÇDAROĞLU’na 
ve Meral AKŞENER’e; ‘Yeter 
artık, bıktık. Buramıza kadar 
geldi’ diyorlar. İnsanlar artık 
yeni kıyafetler almayı bıraktı. 
Bir insanın en önemli ihtiyaç-
larından olan tatilin kelimesini 
ağızlarına almayı unuttular. 
Türkiye’de Türk vatandaşları-
nın tatile gitmesi çok büyük bir 
lüks oldu. Sahada ve esnaf zi-
yaretlerinde görüyoruz. Esnaf 
arkadaşımız 25 bin Lira kira 
veriyor. 40 bin Lira da elektrik 
faturası ödüyor. ‘Vekilim, ben 
ne yapayım?’ diyor. Kış geli-
yor, doğalgaz yanacak, çocuk 
okula gidecek. Çocuğa kıyafet 
mi, kırtasiye malzemesi mi 
almayacaksın? Bu kış çok bü-
yük bir sıkıntı bizleri bekliyor.” 

HİLAL MUTLU KARAİBRA-
HİM: “Sayın KILIÇDAROĞLU 
fındığa 75 Lira fiyat verilmesini 
istemişti. Ancak Sayın Cum-

hurbaşkanı ERDOĞAN fındı-
ğın başkenti Giresun yerine 
Ordu’da yaptığı açıklamada 54 
Lira taban fiyat açıkladı. Üretici 
bu rakamdan memnun kalma-
dı. Bu konuda neler söylemek 
istersiniz?” 

NECATİ TIĞLI: “Cumhur-
başkanı’nın Ordu’da fındık 
fiyatı açıklamasını ben yadır-
gamadım. Çünkü Cumhur-
başkanı da Giresun’u unuttu. 
Fındık fiyatını açıklayacağı 
röportajında Karadeniz’deki 
illeri saydı Giresun’u saymadı. 
Tabii ki 54 Liralık fındık taban 
fiyatına baktığımızda üreticimi-
zin masraflarını bile karşılaya-
mayacak düzeyde.” 

HİLAL MUTLU KARAİBRA-
HİM: “Ülkemiz adeta mülteci 
istilasına uğradı. Giresun gibi 
sanayisi olmayan, yüksek 
oranda eleman çalıştırma 
ortamı da bulunmayan bir İl’de 
bile çok sayıda Suriyeli ve 
Afgan mülteci göze çarpıyor. 
Ne yapıyor, nasıl geçiniyor bu 
insanlar Giresun’da? Bu ko-
nuda bir değerlendirme yapar 
mısınız?”  

NECATİ TIĞLI: “Bir ülkede 
uluslararası anlaşmalar gereği 
sınır komşunuzda savaş var 
ise diğer bir ülke mülteci alabi-
lir. Bu konuda hemfikiriz. Afgan 
nüfusu niye geliyor? Afganlılar 
bizim sınır komşumuz mu? Biz 

bu ülkenin vatandaşlığını belli 
bir fiyat karşılığında gerek; 
‘1 ev alın. Size bu ülkenin 
vatandaşlığını verelim’ gerek; 
‘Bu ülkeye yatırım yapın. Gel 
vatandaş, gel. Al daireni, al 
vatandaşlığını’ diyerek satışa 
mı çıkarttık? Mevcut iktidar 
işporta masasındaki bu ülkeyi 
satışa çıkardı. Bir ülkenin 
egemenliğinin gitmesi sadece 
savaşlarda olmuyor. Biz ülke 
olarak egemenliğimizi de kay-
bediyoruz. Suriyeli mültecilerin 
yoğun olduğu İllere gittiğimizde 
karşılaşıyoruz. Onlar bu ülke-
ye öyle güzel yerleşmiş ki; 3-5 
çocuk yapılmış, işe girilmiş. 
Biz ise kendi ülkemizde bazı 
İllerde yabancı olmuşuz.” 

HİLAL MUTLU KARAİBRA-
HİM: “Sayın Milletvekilim; Ka-
radeniz’i yaylalardan kuşata-
cak olan Yeşil Yol projesinden 
söz ediliyor. İktidar bu yolun 
yayla turizminin gelişmesi 
için elzem olduğunu söylüyor. 
Size göre de öyle mi?” 

NECATİ TIĞLI: “Samsun, 
Tokat, Ordu, Giresun, Trab-
zon, Gümüşhane, Bayburt ve 
Artvin İli’nden turizm merkez-
lerinin üst koldan birbirlerine 
bağlanması yayla ve doğa 
turizmine katkı sunacağını 
söylüyoruz. Ben bilime inanan 
bir insanım bu konuyla ilgili 
Danıştay bir karar vermişti. 

‘Yaylalara büyük bir zarar 
vereceğini’ söyledi. Projenin 
adında her ne kadar yeşil geç-
se de bu benim şahsi düşün-
cem, bu yeşilden ziyade rantın 
yeşilidir. Belki de Dolar’ın yeşili 
de olabilir. Yeşil Yolu samimi 
bulmuyorum.” 

HİLAL MUTLU KARAİBRA-
HİM: “Bir de bu yolun maden 
şirketleri istifade etsin diye 
yaylalarda maden araması için 
yapıldığı öne sürülüyor. Buna 
ne dersiniz?” 

NECATİ TIĞLI: “Biraz önce 
de söylediğim gibi; bu Yeşil Yol 
projesi değil, yeşil Dolar pro-
jesi. Bu rantın projesi. Bu ikti-

darın en iyi yaptığı şey zaten 
doğamızı, madenlerimizi ve 
meralarımı peşkeş çekmek.”

HİLAL MUTLU KARAİBRA-
HİM: “Dereli İlçesi başta olmak 
üzere bazı yörelerimizde 
maden şirketlerinin çalışmalar 
yaptığı konusunda şikayetler 
geliyor. Sizin bu konuda bir 
soru önergeniz olmuş muydu?” 

NECATİ TIĞLI: “Cumhuri-
yet Halk Partisi’nin kadroları 
olarak tüm ülkede madenlerle 
ilgili bir komisyonumuz var. 
Giresun’da 47’si arama ve 
82’si işletme olan toplam 129 
ruhsatlı madencilik şirketi 
256,106 hektar alanda ma-
dencilik çalışmaları yapıyorlar. 
Şebinkarahisar’da 10 arama 
ve 4 işletme ruhsatıyla ilk sıra-
da olması lazım. Çevresel etki 
değerlendirmesini göz önünde 
bulundurarak Dereli’deki ma-
den ocaklarının takipçisiyiz.”  

HİLAL MUTLU KARAİBRA-
HİM: “CHP Milletvekili olarak; 
siz ve teşkilatlarınız halkla 
buluştuğunuzda halkımız neler 
anlatıyorlar? En çok nelerden 
dert yanıyorlar?” 

NECATİ TIĞLI: “Halkımız 
ekonomik krizin başladığı 
günden bu yana; elektrik, 
su, doğalgaz, kira, akaryakıt, 
temel gıda maddeleri, sağlık 
ve eğitim masraflarını karşıla-
yamaz duruma geldi. Giresun 
yerelinde ayrıca köylerdeki 
okulların kapanmasıyla mec-
buri olarak taşımalı sisteme 
geçilmesi tam bir garabet!... 
Kısacası vatandaşlarımız dert 
küpü. Halkımız feryat figan bir 
şekilde bu kaostan nasıl kurtu-
lacağını düşünüyor.” 

Haber: Fatma 
BULDUK UĞURLU
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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

415 Ağustos 
2022 Pazartesi www.giresungundem.com

Hayat kitabımız Kur’an’ın 
ana konusunu “tek kelime ile 
ifade et” deseniz İNSAN derim. 
Kur’an insan için bir hayat 
rehberidir.  Hem dünya hem de 
ahiret  için rehberdir. Esasında 
Rabbimiz Adem’den beri insanı 
başıboş bırakmamış, kılavuzsuz 
bırakmamış, peygamberler ve 
kitaplar göndermiştir. Son kitap 
Kur’an da aynı şekilde insanlığa 
kurtuluş reçeteleri sunuyor.

Bu arada Kur’an sık sık 
geçmişe atıfta bulunuyor, geç-
miş peygamberler ve kavim-
lerini  anlatılıyor. Bu manada 
Kur’an’da kıssalar epey yekûn 
tutmaktadır.  Bu kıssalar bizi eğ-

lendirmek için anlatılmıyor elbet. 
Bize geçmişten ders almamızı 
öğütlüyor. 

Misal Lut(as) ve Kavminin 
kıssası Kur’an’da bir çok yerde 
anlatılır. (Bkz: (Enam6/ 89, 
Araf 7/80-84, Hud11/ 77-83, 
Hicr15/ 57-77, Enbiya21/ 74-75, 
Hac22/ 42-44, Şura42/160-175, 
Neml27/ 54-58, Ankebut29/ 26-
35, Saffat37/ 133-138, Kaf50/ 
13-14, Kamer54/ 33-39) Lut 
kavminin helak edilme sebe-
bini bilmeyeniniz yoktur. “Cinsi 
sapkınlık”. Bugünkü manada 
homoseksüellik. Erkek-kadın 
birlikteliği dışındaki her türlü 
cinsi yakınlık bu konuya girer. 

Bu manada; lezbiyen, gay, 
biseksüel, transseksüel ve 
interseks kavramlarının tamamı 
bu sapkınlığın yan kollarıdır. 

Bugün insanlığı tehdit eden 
ve başımıza bela olma yolunda 
ilerleyen bu sapkınlık türleri geç-
mişte de aynen öyleydi. Bakınız 
koskoca Hz. Lut bile bu sapkın-
lardan illallah etmiştir. Durum çok 
vahimdir. Onun için  Hz Lut kav-
mine şöyle seslenir : Siz, daha 

önce hiçbir milletin hiç kimsenin 
yapmadığı bir hayasızlığı yapıyor-
sunuz. (Ankebut 29/28  )

Ne yapıyordu Lut kavmi? 
Kadınları bırakıp erkek erkeğe 
cinsi ilişkide bulunuyorlardı. Hat-
ta  bazı müfessirlerimizin açıkla-
malarına göre  erkekler birbir-
leriyle evleniyorlardı. Allah da 
onlara bu sapkınlıktan dönme-
leri için Lut’u gönderdi. Lut (as) 
Hz İbrahim’in  çağdaşı (bundan 
4 bin sene önce yaşamıştır) ve  
yeğenidir. Bugünkü Filistin-Ür-
dün bölgesinde Sodom-Gomore 
halkına  gönderilmiştir. Hz.Lut 
gece gündüz hakka davet etti 

ama nafile. Azgınlıkları her 
geçen gün daha da arttı.  Öyle 
ki yakışıklı delikanlı sûretinde 
onları helak etmeye gelen me-
leklere dahi saldırmaya yelten-
diler. Lut (as) yalvardı yakardı, 
sapkın millet Lut’un kapısına 
dayandılar, “şu delikanlıları bize 
ver yoksa kötü olur” dediler. Çok 
bunalmıştı Lut(as).Şu fesatçı 
güruha karşı bana yardım et 
Rabbim! dedi (Şuara 26/160-
169, Ankebut 29/28-30, A‘râf 
7/80-81, Neml 27/54-55) Hz 
Lut başlangıçta onların melek 
olduğunu bilmiyordu. Ama me-
lekler sonra kendilerini tanıttılar 
ve o sapkın kavmin defterini 
dürmeye geldiklerini açıkladı-
lar (Araf 7/83, Hûd 11/81) ve 
öyle de oldu. Yani Lut’un duası 
hemen kabul oldu. Çünkü Lut 
(as) bittim noktasına gelmişti. 
Lut ve inananları şehri geceleyin 
terk ettiler. Ardından da Sodom 
ve Gomore’nin altı üstüne geldi. 
Allah onlara balçıktan pişiril-
miş taşlar yağdırdı. (Araf 7/84, 
ayrıca bkz. Hûd 11/81-83; Hicr 

15/65, 73-74; Kamer 54/37-39; 
Tahrîm 66/10).

Son zamanlarda köpürtülen 
ve meşrulaştırılmaya çalışılan 
ve kendilerine ait flama ve bir-
çok dernekleri bulunan  sapkın-
ların  da yaptıkları tam olarak 
Lut Kavminin yaptıklarıdır. Hatta 
daha da ileri düzeyde olanı-
dır. Bugün “Özgürlük” kılıfıyla 
pazarlanan ve her platformda 
meşruymuş gibi savunulan bu 
cinsel sapkınlıkları bir müslü-
man asla savunamaz. Bırakın 
müslümanı aklî melekelerini 
kaybetmemiş, ehl-i vicdan sahibi 
hiç kimse   savunamaz. Olay öz-
gürlük falan değildir. Toplumu ve 
toplumun temel taşı aileyi ,nesli 
tehdit eden bu tür davranışlar ve 
oluşumlar asla tasvip edilemez. 
Asla hoş gürü ile bakılamaz. 
Ama planlı ve sistematik bir 
şekilde gerek dünyada gerekse 
ülkemizde bu tür sapkınlıklar 
sokağa taşınıyor. Tv, gazete ve 
internet mecralarında bol miktar-
da içerikler üretiliyor. Toplum 
buna yavaş yavaş alıştırılıyor. 

Öyle bir kıvama getiriliyoruz 
ki artık olayı normal görmeye 
başlıyoruz ve tepki vermiyoruz. 
Misal, bir TV kanalında cinsel 
sapkınlığı herkesçe malum bir 
şahıs canlı yayın programı yapı-
yor. Toplumun kılı kıpırdamıyor. 
Yine Tv dizilerinde bu tür sap-
kınlıklar, ahlaksızlıklar diz boyu 
ama  biz “ne var canım bunda?” 
moduna girdik. Bir mülakatta 
kendisine “eşcinsel evliliğe ne 
diyorsunuz?” sualine bir ünlü bir 
şahıs ne cevap verse iyi? Tabii 
olarak şimdi siz şöyle demesini 
bekliyorsunuz: “Ne münasebet 
canım, bu bir sapkınlıktır, ahlak-
sızlıktır, tasvip edemem”. Ama 
öyle demiyor. Aynen şöyle diyor: 
Türkiye toplumu buna henüz 
hazır değil. Demek ki hazırlanı-
yor toplum. Bunun için çalışılı-
yor. Aslında iyi de çalışıyorlar.  
Bu gidişle toplum ona da hazır 
olacak maalesef.  Artık bu kadar 
ifsat yeter deyip buna bir dur 
demek lazım. Bu “topyekûn bir 
dur deme” olmalıdır. Yarın geç 
olmadan hemen şimdi.
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Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Bugünkü sohbetimizde; 
Emekli bir eğitimciden söz 

edeceğim... 
Gerçi ben ‘emekli’ diyorum 

demesine de; 
Sohbetini yapmaya değer 

bulduğum sevgili meslektaşımız 
kendisine durağanlığı ve emekli-
liği yakıştırmıyor... 

‘Öğretmenin emekliliği olmaz’ 
sözünü kanıtlamak istercesine;

Durmadan ‘sanatsal’ içerikli 
bir şeyler üretip duruyor... 

Salt üretmekle kalsa iyi; 
Emek verip ürettiği değerleri 

adeta körpe çocukları sever gibi 
okşayıp seviyor... 

Sözünü etmeye çalıştığım de-
ğerli kişinin künyesini kısaca bir 
kez daha tekrarlamak istiyorum... 

Adı; Necmiye KURU 
Elli-küsur yıl öncenin Öğret-

men Okulu mezunu... 
Yaklaşık 30 yıla yakın bir 

öğretmen emeklisi... 
Eğitimlerini en yüksek dü-

zeyde tamamlamış üç çocuğun 
annesi.. 

Öğretmen okulundan mezun 
olunca; 

Her öğretmen gibi o da köy 
okullarına tayin edilmiş.. 

Cehaletin kol-gezdiği karanlık-
larda öğrenciler yetiştirmiş... 

Ve o süreç içerisinde de;
Bir başka ‘köy öğretmeni’ 

Hüseyin Kuru öğretmenle tanışıp 
ve yaşam-boyu birlikte yol almak 
için evlenmiş... 

Günümüzün emekli öğretmeni 
Naciye Kuru; 

Öğrencilik ve öğretmen 
olduğu yıllarda şiir yazmaya 
başlamış.. 

Ve birbirinden güzel ‘lirik’ ve 
‘güfte’ tadında şiir yazmasına 
karşın; Şiirlerinin hepsini kitap-
laştırmamış... 

Ancak, şiirlerini beğenenlerin 
baskısına dayanamayıp; 

Bundan tam yirmi yıl önce, 
yani 2002 tarihinde yazdığı şiir-
lerden seçkiler yaparak ‘UMUT 
YÜKLÜ DALLARIMLA’ isimli 

ve küçük hacimli bir şiir kitabı 
bastırmış... 

Tevazuu zengini olan Necmi-
ye Kuru meslektaşımız her ne 
kadar; 

“Ben, şairlik konusunda iddialı 
değilim... 

Ben, hala öğrenmeyi sürdüren 
bir öğrenciyim” diye tarif etse de 
kendini... 

Şirini okuyanlar hiç de öyle 
düşünmüyor... 

Neden öyle düşünmediğini 
hemen söyleyelim; 

Çünkü, Necmiye Kuru öğret-
menimizin TRT Repertuarlarında 
Türk Sanat Müziği (TSM) olarak 
bestelenmiş eserleri var... 

Emekli öğretmen Necmiye 
Kuru’nun yazdığı güftelerden; 

Bestekar Cahit Yahşi’nin 
bestelediği 100’ün üzerinde eseri 
daha var... 

Yani, TRT Repertuarlarına 
gireceği günü bekliyor... 

Ve sohbetini yaptığımız emek-
li öğretmen Necmiye Kuru, salt 
şiir ve güfte yazarlığı yapmıyor; 

Ayını zamanda (yakın zama-
na kadar) Ankara-Altındağ İlçe-
sinde kurulan Türk Sanat Müziği 
korusunda da şarkı yorumcusu 
olarak görev alıyor... 

‘Tepeden-tırnağa sanat dolu’ 
diye tanımladığımız Necmiye 
Kuru öğretmenimizi, başka hangi 
‘sanat dallarında’ meşgul oluyor? 
diye soruyorsanız, hemen onları 
da sıralayalım; 

Öğretmen okullarından kalma 
yeteneğini ‘resim kurslarına’ 
giderek tekrar öne çıkaran Nec-

miye Kuru öğretmenimiz; 
Birbirinden güzel ‘yağlı boya’ 

tabloları yapıyor... 
Şiir, güfte ve resim yapmaktan 

vakit ayırıp; 
Kanaviçe üzerine birbirinden 

güzel resimler aktarmış...
Salt kadınların değil, herke-

sin beğeneceği, Danimarka ve 
başka ülkelerden kültür transferi 
yapılmış olan ‘dantel örneklerini 
‘tığ ucuyla’ göz nuruyla güzelim 
‘Danteller’ meydana çıkarmış ve 
‘çerçeveletip’ duvarlara asmış... 

Özetlersek; 
Giresun Öğretmen Okulundan 

arkadaşımız olan Ali Hüseyin 
Kuru’nun sevgili eşi, Necmiye 
Kuru, aslen Hataylı... 

A. Hüseyin Kuru demişken 
(tanımayanlar için) kısaca bu de-
ğerli arkadaşımızdan da kısaca 
söz etmek isterim... 

Ali Hüseyin Kuru arkadaşımız; 
Eynesil ilçemizden olup, bu 

arkadaşımızı Giresun Öğretmen 
Okulundan tanıyor ve tanışıyo-
ruz... 

Ancak, Giresun Öğretmen 
Okulunda başladığı eğitimini 
daha sonra ( o günün koşulları 
gereği) Ankara’da tamamladı... 

Bir süre ‘İlkokul Öğretmenliği’ 
yaptıktan sonra; 

Pedagojiyi bitirerek ‘İlk Öğre-
tim Müfettişi’ oldu... 

Ve bir sürede Ankara Altındağ 
ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü 
yaptı... 

Daha sonra da emekliye 
ayrıldı... 

Ancak, buruya bir ‘not’ daha 
düşmek istiyorum, o da şu; 

Ali Hüseyin Kuru arkadaşımız, 
Ankara-Altındağ İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü yaptığı süreç içeri-
sinde, ilçede hem ‘Öğretmenler 
Korosunu’ kuruyor ve hem de 
‘Tiyatro Gurubu’ oluşturuyor... 

Daimi adresi Ankara’da olan 

Necmiye ve Ali Hüseyin Kuru 
arkadaşımız, yaz mevsimle-
rinde Eynesil merkezde yeşil 
bir bahçenin içine yaptırdıkları 
‘Yazlıklarına’ gelip, bir ay kadar 
filan duruyorlar... 

Ve-bir ayda olsa- bu süre içe-
risinde eski dostlarıyla buluşup 
sohbet ederek, özlem ve hasret-
lerini gidermek istiyorlar...

Ki; 
Benimde (önceden tanışık 

olmadığımız) Necmiye Kuru 
hanımla tanışmamız, Eynesil’e 
kısa süreliğine geldikleri tatil 
sürecinde oldu... 

Ve bu tanışıklığa köprü olan 
kişiyse; 

Yine Öğretmen Okulundan 
sevgili arkadaşım Abdullah Kes-
kin vesile oldu... 

Eğer, sayfa paydaşlarım 
yanlış anlamazsa, sohbetimizi 
şu cümlelerle sonlandırmak 
istiyorum...

Bizler;
İyi ki de öğretmen okulu me-

zunuyuz...
İyi ki bu okuldan mezun olmu-

şuz da; 
Öğretmen Okulunun bizlere 

kazandırdığı o güzelim değerleri 
kolay kolay terk etmiyoruz... 

Bu duygularla; 
Hoşça kalın, 
Hep birlikte hoşça kalalım... 
Ve en önemlisi de; 
Koşullar bizi zorlasa da, birbi-

rimizden fazla uzaklaşmayalım... 
Arada-sırada bir yerlerde 

buluşalım...

EMEKLİ EĞİTİMCİ NECMİYE KURU 
TEPEDEN-TIRNAĞA SANAT DOLU

Başkan Usta’dan Başkan 
Mehmet Emür’e Ziyaret

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Keşap 
Belediye Başkanı Mehmet Emür’ü makamında ziyaret etti

Başkan Usta zi-
yaret sonrası 

yaptığı açıklamada 
“Giresun Keşap 
Belediye Başkanı 
Sn. Mehmet Emür’ü 
makamında ziyaret 
ederek, belediyecilik 
hizmetleri hakkında 
fikir alışverişinde 
bulunduk.

Hemşehrilerimize 
selamlarını gönderen 
Başkanımıza misafir-
perverliği sebebiyle 
teşekkür ediyor, 
hayırlı çalışmalar 
diliyorum.”dedi.

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu 
yollarda seyahat edebilmeleri amacıyla 
asfalt çalışmalarına hız veren Giresun 
Belediyesi, şehir genelinde asfalt çalışma-
larını sürdürüyor. 

Belediye ekipleri, kent genelinde 
vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve 
modern bir şekilde sağlayabilmeleri için 
projelerini bir bir hayata geçiriyor. Planla-
nan program dâhilinde yol çalışmalarını 
sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu 
kapsamda Aksu Mahallesi Pazar Caddesi 
ile Teyyaredüzü Mahallesi Yeşilkent So-
kak’ta sıcak asfalt çalışması yürütüyor.

Bu çalışmalar tamamlandığında her 
gün binlerce kişinin kullandığı Aksu 
Mahallesi Pazar Caddesi’nde sıcak asfalt 
olmayan yol ağı kalmamakla birlikte Eğitim 
Araştırma Hastanesi önündeki kavşak 
çalışması ile de trafikte gözle görülür bir 
rahatlama sağlanmış olacak.

Giresun Belediyesi’nden Asfalt Atağı



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

415 Ağustos 
2022 Pazartesi www.giresungundem.com

Hayat kitabımız Kur’an’ın 
ana konusunu “tek kelime ile 
ifade et” deseniz İNSAN derim. 
Kur’an insan için bir hayat 
rehberidir.  Hem dünya hem de 
ahiret  için rehberdir. Esasında 
Rabbimiz Adem’den beri insanı 
başıboş bırakmamış, kılavuzsuz 
bırakmamış, peygamberler ve 
kitaplar göndermiştir. Son kitap 
Kur’an da aynı şekilde insanlığa 
kurtuluş reçeteleri sunuyor.

Bu arada Kur’an sık sık 
geçmişe atıfta bulunuyor, geç-
miş peygamberler ve kavim-
lerini  anlatılıyor. Bu manada 
Kur’an’da kıssalar epey yekûn 
tutmaktadır.  Bu kıssalar bizi eğ-

lendirmek için anlatılmıyor elbet. 
Bize geçmişten ders almamızı 
öğütlüyor. 

Misal Lut(as) ve Kavminin 
kıssası Kur’an’da bir çok yerde 
anlatılır. (Bkz: (Enam6/ 89, 
Araf 7/80-84, Hud11/ 77-83, 
Hicr15/ 57-77, Enbiya21/ 74-75, 
Hac22/ 42-44, Şura42/160-175, 
Neml27/ 54-58, Ankebut29/ 26-
35, Saffat37/ 133-138, Kaf50/ 
13-14, Kamer54/ 33-39) Lut 
kavminin helak edilme sebe-
bini bilmeyeniniz yoktur. “Cinsi 
sapkınlık”. Bugünkü manada 
homoseksüellik. Erkek-kadın 
birlikteliği dışındaki her türlü 
cinsi yakınlık bu konuya girer. 

Bu manada; lezbiyen, gay, 
biseksüel, transseksüel ve 
interseks kavramlarının tamamı 
bu sapkınlığın yan kollarıdır. 

Bugün insanlığı tehdit eden 
ve başımıza bela olma yolunda 
ilerleyen bu sapkınlık türleri geç-
mişte de aynen öyleydi. Bakınız 
koskoca Hz. Lut bile bu sapkın-
lardan illallah etmiştir. Durum çok 
vahimdir. Onun için  Hz Lut kav-
mine şöyle seslenir : Siz, daha 

önce hiçbir milletin hiç kimsenin 
yapmadığı bir hayasızlığı yapıyor-
sunuz. (Ankebut 29/28  )

Ne yapıyordu Lut kavmi? 
Kadınları bırakıp erkek erkeğe 
cinsi ilişkide bulunuyorlardı. Hat-
ta  bazı müfessirlerimizin açıkla-
malarına göre  erkekler birbir-
leriyle evleniyorlardı. Allah da 
onlara bu sapkınlıktan dönme-
leri için Lut’u gönderdi. Lut (as) 
Hz İbrahim’in  çağdaşı (bundan 
4 bin sene önce yaşamıştır) ve  
yeğenidir. Bugünkü Filistin-Ür-
dün bölgesinde Sodom-Gomore 
halkına  gönderilmiştir. Hz.Lut 
gece gündüz hakka davet etti 

ama nafile. Azgınlıkları her 
geçen gün daha da arttı.  Öyle 
ki yakışıklı delikanlı sûretinde 
onları helak etmeye gelen me-
leklere dahi saldırmaya yelten-
diler. Lut (as) yalvardı yakardı, 
sapkın millet Lut’un kapısına 
dayandılar, “şu delikanlıları bize 
ver yoksa kötü olur” dediler. Çok 
bunalmıştı Lut(as).Şu fesatçı 
güruha karşı bana yardım et 
Rabbim! dedi (Şuara 26/160-
169, Ankebut 29/28-30, A‘râf 
7/80-81, Neml 27/54-55) Hz 
Lut başlangıçta onların melek 
olduğunu bilmiyordu. Ama me-
lekler sonra kendilerini tanıttılar 
ve o sapkın kavmin defterini 
dürmeye geldiklerini açıkladı-
lar (Araf 7/83, Hûd 11/81) ve 
öyle de oldu. Yani Lut’un duası 
hemen kabul oldu. Çünkü Lut 
(as) bittim noktasına gelmişti. 
Lut ve inananları şehri geceleyin 
terk ettiler. Ardından da Sodom 
ve Gomore’nin altı üstüne geldi. 
Allah onlara balçıktan pişiril-
miş taşlar yağdırdı. (Araf 7/84, 
ayrıca bkz. Hûd 11/81-83; Hicr 

15/65, 73-74; Kamer 54/37-39; 
Tahrîm 66/10).

Son zamanlarda köpürtülen 
ve meşrulaştırılmaya çalışılan 
ve kendilerine ait flama ve bir-
çok dernekleri bulunan  sapkın-
ların  da yaptıkları tam olarak 
Lut Kavminin yaptıklarıdır. Hatta 
daha da ileri düzeyde olanı-
dır. Bugün “Özgürlük” kılıfıyla 
pazarlanan ve her platformda 
meşruymuş gibi savunulan bu 
cinsel sapkınlıkları bir müslü-
man asla savunamaz. Bırakın 
müslümanı aklî melekelerini 
kaybetmemiş, ehl-i vicdan sahibi 
hiç kimse   savunamaz. Olay öz-
gürlük falan değildir. Toplumu ve 
toplumun temel taşı aileyi ,nesli 
tehdit eden bu tür davranışlar ve 
oluşumlar asla tasvip edilemez. 
Asla hoş gürü ile bakılamaz. 
Ama planlı ve sistematik bir 
şekilde gerek dünyada gerekse 
ülkemizde bu tür sapkınlıklar 
sokağa taşınıyor. Tv, gazete ve 
internet mecralarında bol miktar-
da içerikler üretiliyor. Toplum 
buna yavaş yavaş alıştırılıyor. 

Öyle bir kıvama getiriliyoruz 
ki artık olayı normal görmeye 
başlıyoruz ve tepki vermiyoruz. 
Misal, bir TV kanalında cinsel 
sapkınlığı herkesçe malum bir 
şahıs canlı yayın programı yapı-
yor. Toplumun kılı kıpırdamıyor. 
Yine Tv dizilerinde bu tür sap-
kınlıklar, ahlaksızlıklar diz boyu 
ama  biz “ne var canım bunda?” 
moduna girdik. Bir mülakatta 
kendisine “eşcinsel evliliğe ne 
diyorsunuz?” sualine bir ünlü bir 
şahıs ne cevap verse iyi? Tabii 
olarak şimdi siz şöyle demesini 
bekliyorsunuz: “Ne münasebet 
canım, bu bir sapkınlıktır, ahlak-
sızlıktır, tasvip edemem”. Ama 
öyle demiyor. Aynen şöyle diyor: 
Türkiye toplumu buna henüz 
hazır değil. Demek ki hazırlanı-
yor toplum. Bunun için çalışılı-
yor. Aslında iyi de çalışıyorlar.  
Bu gidişle toplum ona da hazır 
olacak maalesef.  Artık bu kadar 
ifsat yeter deyip buna bir dur 
demek lazım. Bu “topyekûn bir 
dur deme” olmalıdır. Yarın geç 
olmadan hemen şimdi.
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Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Bugünkü sohbetimizde; 
Emekli bir eğitimciden söz 

edeceğim... 
Gerçi ben ‘emekli’ diyorum 

demesine de; 
Sohbetini yapmaya değer 

bulduğum sevgili meslektaşımız 
kendisine durağanlığı ve emekli-
liği yakıştırmıyor... 

‘Öğretmenin emekliliği olmaz’ 
sözünü kanıtlamak istercesine;

Durmadan ‘sanatsal’ içerikli 
bir şeyler üretip duruyor... 

Salt üretmekle kalsa iyi; 
Emek verip ürettiği değerleri 

adeta körpe çocukları sever gibi 
okşayıp seviyor... 

Sözünü etmeye çalıştığım de-
ğerli kişinin künyesini kısaca bir 
kez daha tekrarlamak istiyorum... 

Adı; Necmiye KURU 
Elli-küsur yıl öncenin Öğret-

men Okulu mezunu... 
Yaklaşık 30 yıla yakın bir 

öğretmen emeklisi... 
Eğitimlerini en yüksek dü-

zeyde tamamlamış üç çocuğun 
annesi.. 

Öğretmen okulundan mezun 
olunca; 

Her öğretmen gibi o da köy 
okullarına tayin edilmiş.. 

Cehaletin kol-gezdiği karanlık-
larda öğrenciler yetiştirmiş... 

Ve o süreç içerisinde de;
Bir başka ‘köy öğretmeni’ 

Hüseyin Kuru öğretmenle tanışıp 
ve yaşam-boyu birlikte yol almak 
için evlenmiş... 

Günümüzün emekli öğretmeni 
Naciye Kuru; 

Öğrencilik ve öğretmen 
olduğu yıllarda şiir yazmaya 
başlamış.. 

Ve birbirinden güzel ‘lirik’ ve 
‘güfte’ tadında şiir yazmasına 
karşın; Şiirlerinin hepsini kitap-
laştırmamış... 

Ancak, şiirlerini beğenenlerin 
baskısına dayanamayıp; 

Bundan tam yirmi yıl önce, 
yani 2002 tarihinde yazdığı şiir-
lerden seçkiler yaparak ‘UMUT 
YÜKLÜ DALLARIMLA’ isimli 

ve küçük hacimli bir şiir kitabı 
bastırmış... 

Tevazuu zengini olan Necmi-
ye Kuru meslektaşımız her ne 
kadar; 

“Ben, şairlik konusunda iddialı 
değilim... 

Ben, hala öğrenmeyi sürdüren 
bir öğrenciyim” diye tarif etse de 
kendini... 

Şirini okuyanlar hiç de öyle 
düşünmüyor... 

Neden öyle düşünmediğini 
hemen söyleyelim; 

Çünkü, Necmiye Kuru öğret-
menimizin TRT Repertuarlarında 
Türk Sanat Müziği (TSM) olarak 
bestelenmiş eserleri var... 

Emekli öğretmen Necmiye 
Kuru’nun yazdığı güftelerden; 

Bestekar Cahit Yahşi’nin 
bestelediği 100’ün üzerinde eseri 
daha var... 

Yani, TRT Repertuarlarına 
gireceği günü bekliyor... 

Ve sohbetini yaptığımız emek-
li öğretmen Necmiye Kuru, salt 
şiir ve güfte yazarlığı yapmıyor; 

Ayını zamanda (yakın zama-
na kadar) Ankara-Altındağ İlçe-
sinde kurulan Türk Sanat Müziği 
korusunda da şarkı yorumcusu 
olarak görev alıyor... 

‘Tepeden-tırnağa sanat dolu’ 
diye tanımladığımız Necmiye 
Kuru öğretmenimizi, başka hangi 
‘sanat dallarında’ meşgul oluyor? 
diye soruyorsanız, hemen onları 
da sıralayalım; 

Öğretmen okullarından kalma 
yeteneğini ‘resim kurslarına’ 
giderek tekrar öne çıkaran Nec-

miye Kuru öğretmenimiz; 
Birbirinden güzel ‘yağlı boya’ 

tabloları yapıyor... 
Şiir, güfte ve resim yapmaktan 

vakit ayırıp; 
Kanaviçe üzerine birbirinden 

güzel resimler aktarmış...
Salt kadınların değil, herke-

sin beğeneceği, Danimarka ve 
başka ülkelerden kültür transferi 
yapılmış olan ‘dantel örneklerini 
‘tığ ucuyla’ göz nuruyla güzelim 
‘Danteller’ meydana çıkarmış ve 
‘çerçeveletip’ duvarlara asmış... 

Özetlersek; 
Giresun Öğretmen Okulundan 

arkadaşımız olan Ali Hüseyin 
Kuru’nun sevgili eşi, Necmiye 
Kuru, aslen Hataylı... 

A. Hüseyin Kuru demişken 
(tanımayanlar için) kısaca bu de-
ğerli arkadaşımızdan da kısaca 
söz etmek isterim... 

Ali Hüseyin Kuru arkadaşımız; 
Eynesil ilçemizden olup, bu 

arkadaşımızı Giresun Öğretmen 
Okulundan tanıyor ve tanışıyo-
ruz... 

Ancak, Giresun Öğretmen 
Okulunda başladığı eğitimini 
daha sonra ( o günün koşulları 
gereği) Ankara’da tamamladı... 

Bir süre ‘İlkokul Öğretmenliği’ 
yaptıktan sonra; 

Pedagojiyi bitirerek ‘İlk Öğre-
tim Müfettişi’ oldu... 

Ve bir sürede Ankara Altındağ 
ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü 
yaptı... 

Daha sonra da emekliye 
ayrıldı... 

Ancak, buruya bir ‘not’ daha 
düşmek istiyorum, o da şu; 

Ali Hüseyin Kuru arkadaşımız, 
Ankara-Altındağ İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü yaptığı süreç içeri-
sinde, ilçede hem ‘Öğretmenler 
Korosunu’ kuruyor ve hem de 
‘Tiyatro Gurubu’ oluşturuyor... 

Daimi adresi Ankara’da olan 

Necmiye ve Ali Hüseyin Kuru 
arkadaşımız, yaz mevsimle-
rinde Eynesil merkezde yeşil 
bir bahçenin içine yaptırdıkları 
‘Yazlıklarına’ gelip, bir ay kadar 
filan duruyorlar... 

Ve-bir ayda olsa- bu süre içe-
risinde eski dostlarıyla buluşup 
sohbet ederek, özlem ve hasret-
lerini gidermek istiyorlar...

Ki; 
Benimde (önceden tanışık 

olmadığımız) Necmiye Kuru 
hanımla tanışmamız, Eynesil’e 
kısa süreliğine geldikleri tatil 
sürecinde oldu... 

Ve bu tanışıklığa köprü olan 
kişiyse; 

Yine Öğretmen Okulundan 
sevgili arkadaşım Abdullah Kes-
kin vesile oldu... 

Eğer, sayfa paydaşlarım 
yanlış anlamazsa, sohbetimizi 
şu cümlelerle sonlandırmak 
istiyorum...

Bizler;
İyi ki de öğretmen okulu me-

zunuyuz...
İyi ki bu okuldan mezun olmu-

şuz da; 
Öğretmen Okulunun bizlere 

kazandırdığı o güzelim değerleri 
kolay kolay terk etmiyoruz... 

Bu duygularla; 
Hoşça kalın, 
Hep birlikte hoşça kalalım... 
Ve en önemlisi de; 
Koşullar bizi zorlasa da, birbi-

rimizden fazla uzaklaşmayalım... 
Arada-sırada bir yerlerde 

buluşalım...

EMEKLİ EĞİTİMCİ NECMİYE KURU 
TEPEDEN-TIRNAĞA SANAT DOLU

Başkan Usta’dan Başkan 
Mehmet Emür’e Ziyaret

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Keşap 
Belediye Başkanı Mehmet Emür’ü makamında ziyaret etti

Başkan Usta zi-
yaret sonrası 

yaptığı açıklamada 
“Giresun Keşap 
Belediye Başkanı 
Sn. Mehmet Emür’ü 
makamında ziyaret 
ederek, belediyecilik 
hizmetleri hakkında 
fikir alışverişinde 
bulunduk.

Hemşehrilerimize 
selamlarını gönderen 
Başkanımıza misafir-
perverliği sebebiyle 
teşekkür ediyor, 
hayırlı çalışmalar 
diliyorum.”dedi.

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu 
yollarda seyahat edebilmeleri amacıyla 
asfalt çalışmalarına hız veren Giresun 
Belediyesi, şehir genelinde asfalt çalışma-
larını sürdürüyor. 

Belediye ekipleri, kent genelinde 
vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve 
modern bir şekilde sağlayabilmeleri için 
projelerini bir bir hayata geçiriyor. Planla-
nan program dâhilinde yol çalışmalarını 
sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu 
kapsamda Aksu Mahallesi Pazar Caddesi 
ile Teyyaredüzü Mahallesi Yeşilkent So-
kak’ta sıcak asfalt çalışması yürütüyor.

Bu çalışmalar tamamlandığında her 
gün binlerce kişinin kullandığı Aksu 
Mahallesi Pazar Caddesi’nde sıcak asfalt 
olmayan yol ağı kalmamakla birlikte Eğitim 
Araştırma Hastanesi önündeki kavşak 
çalışması ile de trafikte gözle görülür bir 
rahatlama sağlanmış olacak.

Giresun Belediyesi’nden Asfalt Atağı

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

515 Ağustos 
2022 Pazartesi www.giresungundem.com

Giresunspor’un yeni 
transferi Ramón 

Arias, kulübün sponsor 
hastanesi Liv Hospital 
Ulus’ta sağlık kontrolünden 
geçti. Yapılan açıklamada; 
“Kontrollerde futbolcumuza 
kardiyoloji, kulak burun 
boğaz, ortopedi, genel 
cerrahi, dahiliye ve göz 
muayenesi yapıldı ve kan 
değerlerine bakıldı. Futbol-
cumuza sağlık kontrolleri 
sırasında eko, efor, solu-
num fonksiyon testi gibi 
kardiyak testler ve radyo-

lojik kontroller de yapıldı” 
ifadelerine yer verildi.

Yaz transfer dönemi-
nin sona ermesine az bir 
zaman kaldı. Süper Ligin 
başlayalı 2 hafta oldu.Ta-
kımlar kadrolarını güçlen-
dirmek için son takviyelerini 
yapmaya devam ediyor. 
Yaz transfer dönemi zaman 
sona erecek?

2022-2023 Futbol Sezo-
nunda Birinci Transfer ve 
Tescil Dönemi 
17 Haziran 
2022 tarihinde 
başlamıştı. 
Bu tarihten 
itibaren kadro-
larındaki eksik 
bölgelerine 
takviyeler yap-
maya başlayan 
takımlar için 

toplam 83 gün sürecek yaz 
transfer sezonu 8 Eylül’de 
sona eriyor.

Sezonun ilk yarısının 
bitmesi itibariyle İkinci 
Transfer ve Tescil Dönemi 
12 Ocak 2023 tarihinde 
başlayıp, 8 Şubat 2023 
tarihinde son bulacak. Bu 
tarihler arasında ise takım-
lar transfer yapabilecek.

RAMON’DA SORUN YOK

8 Eylül Son Gün !

Hava sıcaklıkları da 
dikkate alınarak 
maç saatleri 19.15, 

21.00 ve 21.45 olarak belirlen-
di. Ayrıca ligin 6. haftası ilan 
edilirken müsabaka başlangıç 
saatleri 17.00 ve 20.00, ligin 7. 
haftasından itibaren ise 13.30, 
16.00, 19.00 ve 20.00 olarak 
planlandı. 

Bununla birlikte, İstanbul’un 
ev sahipliğinde 25-26 Ağustos 
tarihlerinde gerçekleşecek 
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA 
Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa 
Konferans Ligi grup fikstür 
çekimlerinin ardından, takımla-
rın Avrupa Kupalarındaki maç 

takvimlerine göre yapılacak 
çalışma sonrası 14. haftaya 
kadarki program ilan edilecek.

14. hafta sonrasında Dünya 
Kupası nedeniyle Spor Toto 
Süper Lig’e ara verilecek.

3.HAFTA
20 Ağustos Cumartesi
Giresunspor- Kasımpaşa 

(19-15)
4.HAFTA
28 Ağustos Pazar
Kayserispor – Giresunspor 

(19.15)
5.HAFTA
3 Eylül Cumartesi
Giresunspor- Konyaspor 

(21-45)

BU HAFTALARI NOT ALIN…
Süper Toto Süper Lig’de 3, 4 ve 5. hafta müsabaka programı belli oldu

Lig tarihinde seyirci rekorunun kırıldığı 
maç, 2013-2014 sezonunun 5. haftasın-
da, Beşiktaş ile Galatasaray arasında 22 
Eylül 2013’te İstanbul Atatürk Olimpiyat 
Stadı’ndaki sarı-kırmızılı ekibin hükmen 
3-0 kazandığı karşılaşma oldu.

Tamamen Beşiktaşlı taraftarların yer 
aldığı olaylı derbiyi 76 bin 127 biletli 
seyircinin izlediği açıklandı. Eski rekor, 
70 bin 125 biletli seyirciyle, 2003-2004 
sezonunda aynı statta Galatasaray ile 
Fenerbahçe arasında 21 Eylül 2003’te 
oynanan ve 2-2 berabere biten maçta 
kırılmıştı.

Tarihe Geçen 
Karşılaşma !Türk futbol tarihinin 

en kariyerli hakemi 
Cüneyt Çakır, aynı zamanda 
Süper Lig’de en çok maç 
yöneten hakem unvanını 
elinde bulunduruyor.

44 yaşındaki Cüneyt 
Çakır, Türkiye’nin en üst 
kademe liginde 2001-2002 
sezonundan bu yana 385 
maçta görev yaptı.

Cüneyt Çakır’ı, 366 maçla 
Fırat Aydınus takip ediyor.
Çakır , hakemliğe veda etti-
ğinden dolayı Aydınus onu 
yakalayabilir .

En Çok Maç Yöneten 
Hakem Çakır

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı 
Hamza Bölük,fındıkta israf sorunu 
olduğunu öne sürdü

Bölük,”Üretim ve ihracatında lider 
olduğumuz fındık sektöründe özel-
likle kırma fabrikalarında mevcut atıl 
kapasiteye rağmen yeni tesislerin 
inşasına izin ve teşvik verilmesi 
kaynak israfı yaratıyor”dedi

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) 
Başkanı Hamza Bölük imzası ile 
Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlara 
konu ile ilgili olarak gönderilen talep 
de bu alana yapılan teşviklere son 
verilerek yasal düzenleme talep 
edildi.

Başvuruda şu görüşlere yer 
verildi:

“Dünya fındık üretim ve ihraca-
tının büyük kısmını ülkemiz elinde 
bulundurmaktadır.

Ancak buna rağmen son yıllarda 
fındık sektöründe bazı alanlarda 
yanlış uygulamalar söz konusudur.

Bunlardan bir tanesi de ürettiği-
miz fındığı mamul hale 
getirmeden önce kırım 
aşamasında sahip oldu-
ğumuz atıl kapasitedir.

Hali hazırda ülkemiz-
deki 176 fındık kırma 
tesisinin yıllık kapasitesi 
1 milyon 750 bin tonun 
üzerindedir. Oysa son 
yılların ortalama rakamı 
ile Türkiye fındık üretimi 
700 bin ton civarında 
gerçekleşmiştir. Yıllık 

üretim rakamı dikkate alındığında 
mevcut haliyle 2.5 kat kırma kapasi-
temiz bulunmaktadır. Yeni teşvikler-
le ve inşası devam eden tesislerin 
de devreye girmesi ile bu yaklaşık 
700 bin ton daha artarak 3.5 katına 
yükselecektir.

Bu durumda ortada fındık kırma 
tesislerinde atıl bir kapasite ve kay-
nak israfı söz konusudur. 

Yabancı firmaların kabuklu 
fındık satın almaları

Son yıllarda ülkemizde faaliyet 
göstermeye başlayan yabancı fir-
maların iç fındık satın alma yerine, 
kabuklu fındığa yönelmiş olmaları 
özellikle sektörün bu kısmındaki 
dengeleri alt üst etmiştir.

Çünkü bu firmalar önceki yıllarda 
ihtiyaçları olan fındıkları piyasa-
dan iç olarak temin ediyorlardı. Bu 
uygulama ile piyasadaki arz talep 
dengesi bir şekilde sağlanıyordu.  

Bugün söz konusu firmaların 
yaptıkları uygulamalar neticesinde 

gerek iç ve gerekse dış piyasada 
ikinci ürünlere verdikleri fiyat, yerli 
firmaların rekabet gücünü azaltmış, 
hatta tamamen ortadan kalkmaları 
noktasına getirmiştir. Bu tür uygu-
lamaların sonucunun kötü olduğu 
örnekler dünyada da vardır

20 bin kişilik istihdam yüzde 
40 azalabilecek

Bugün ülkemizdeki fındık kırma 
fabrikalarının istihdamı yaklaşık 
12 bin, işleme tesislerinin ise 8 bin 
olmak üzere toplamda 20 bin kişidir. 

Toplam fındık üretimimizin 
yaklaşık yüzde 50’ini kırabilecek 
kapasitedeki tesislere sahip olacak 
bu firmalar aldıkları teşviklerle inşa 
ettikleri yeni tesislerle birlikte büyük 
bölümü kadınlardan oluşan 20 bin 
kişilik istihdamı yüzde 40 oranında 
azaltabileceklerdir.

Yabancı sermaye karşıtı değiliz
Yeri gelmiş iken şunu da 

açıkça belirtmek isteriz ki, asla 
yabancı kaynaklı sermayenin 

ülkemize bulunmasına 
karşı değiliz. Yabancı ser-
maye düşmanı hiç değiliz. 
Çünkü sektörümüzde 
herkes büyük ya da küçük 
sermayedardır.

Dolayısıyla bu gidişat ve 
uygulamalar durdurulmalı, 
gereken önlemler sektör 
temsilcileri ile istişare edilip 
taslak oluşturularak, yasal 
düzenlemeye gidilmelidir.”

Haber: Osman Yılmaz

Giresun’da ‘Kardeşlik’ var
Gençler yaz kampında buluştu    
Giresun İl Müftülüğü ev sahipliğinde 

“Yazımda Kardeşlik Var” projesi kap-
samında ortaokul ve lise öğrencilerine 
yönelik düzenlenen “Gençlik Kampları” 
sona erdi.   

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye 
Diyanet Vakfı (TDV) tarafından gençlere 
yönelik organize edilen; “Yazımda Kar-
deşlik Var” projesi kapsamında gençlik 
yaz kampları düzenlendi.    

Manevi Danışmanlar Necat Demir, 
Berat Yazıcı ve Hakkı Büyüksofuoğlu’nun 
rehberliğinde 5 gün süren etkinliklere 
katılan erkek öğrenciler, birçok faaliyeti 
tanıma fırsatı buldular.    

Yaz kamp programları kapsamında 
oluşturulan maneviyat istasyonlarında 
öğrenciler, Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler 
derslerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve 
eğitici aktivitelere katıldı.    

Giresun Merkez, Keşap, Tirebolu, 
Espiye ve Eynesil’de gerçekleştirilen or-

ganizasyonlarda kitap okuma ve tefekkür 
saati, cemaatle namaz, değerler eğimi, 
tecrübe paylaşımı gibi etkinliklerin yanı 
sıra huzurevi, engelli vatandaşlar ve aile-
leri ile şehit kabirlerini ziyaret edildi.   

Okçuluk, ip atlama, halat çekme, çuval 
yarışı, beş taş, körebe, misket gibi birçok 
aktivite gerçekleştirildi.  

Gençlere hitap eden İl Müftüsü Ra-
mazan Topcan, “Etrafınızda olup biten 
olaylara bigâne kalmayın. Hayatın öznesi 
olun. Mutlaka bir sosyal sorumluluk proje-
sinde görev alın. Başkalarının ihtiyaçlarına 
yardımcı olarak da mutlu olmayı öğrenin. 
Başkalarının gözündeki ışık olmanın ver-
diği huzuru yaşayın. Büyüklerinizin ellerin-
den tutun, onların asırlık tecrübelerinden 
istifade edin. Varlıklarınızı arkadaşlarınızla 
paylaşın. İyi geçim sahibi olun. Arkadaşla-
rınızla rekabet değil iş birliği içinde çalış-
mayı önemseyin. Arkadaş seçiminde çok 
ama çok dikkatli olun. Sıradan insanlarla 
değil aranan dostlarla arkadaş olun. Yaşa-
dıklarımız arkamızda kalmıştır, hiçbiri geri 

gelmeyecektir. Her 
gününüzü hatta sa-
atinizi kendinize ve 
topluma ait faydalı 
bir ilgi alanı oluştu-
rarak yaşayın.” diye 
konuştu.   

Proje kapsamında 
ilerleyen günlerde 
kız öğrencilere 
yönelik gençlik 
kampı düzenlenmesi 
hedefleniyor.  

“Yazımda Kardeşlik Var” eğitim kampı sona erdi

İl Müftülüğünce gençlik 
yaz kampı düzenlendi

UFK Başkanı Hamza Bölük, “Sektörde atıl kapasite ve kaynak israfı var”

Bölük: Yeni Tesislere Teşvik 
İsrafa Neden Oluyor



GÜNDEM
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(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

Görelespor Yönetimi Futbol 
Federasyonundan gelecek müjdeli 
haberi beklerken Ocak ayının 
söylenmesi ancak tam olarak  bir 
tarihin verilememesi müjdeninde 
yarım kalmasına neden oldu.
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TARİH TEKERRÜR ETTİ
Geçen hafta kendi 

sahasında Adana 
Demirspor’a 

mağlup olarak ayrılan 
Giresunspor deplasmanda 
karşılaştığı Galatasaray’ı ge-
çen sezon olduğu gibi attığı 
bir gol ile yenerek evine üç 
puanla dönerek taraftarlarını 
sevindirdi.

Geçen hafta ki maçta 
cezalı olduğu için takımın 
başında sahada olmayan 
Teknik Direktör Hakan 
Keleş Galatasaray maçında 
Kulübede     takımını sevk 
ve idare etti. Giresunspor ta-
kımının Kaleci Onurcan’dan  
son forvetine kadar güzel bir 
mücadele örneği göstererek 
geçen sezon olduğu gibi 
Galatasaray’ı deplasmanda 
aynı skorla yenerek geçen 
haftanın mağlubiyetini unut-
turdu.

Galatasaray baskısını 
defans ve orta saha eleman-
larının yerinde müdahalesi 
ve kaleci Onurcan’ın kurta-
rışları ile gol imkanı verme-
diler. Kaleci Onurcan’dan 
başlayarak defansın yerinde 
müdahalesi ve ayağa top 
yaparak sakin mücadele et-
meleri Galatasaray takımına 
gol imkanı vermediler. Tüm 
takım oyuncuları birbirlerinin 
açığını kapatarak rakibi ile 
kora kor mücadele ettiler. 

İlk yarıyı gol yemeden 
kapatan Giresunspor ikinci 
yarıda oyun disiplininden  
kopmadı. Galatasaray futbol-
cuların yakaladığı gol pozis-
yonlarında  Onurcan yaptığı 
kurtarışlar ile takımına moral 
verdi. Defans ve orta saha 
elemanlarının Galatasaray 
takımının organize ataklarını 

yerinde müdahale ile pozis-
yon vermelerini engellerken, 
Kaleci  Onurcan’ın yaptığı 
kurtarışlar futbolcu arkadaş-
larının mücadele gücünü 
artırdı.

İyi mücadelesini sürdüren 
Giresunspor  Galatasaray’lı  
Abdulkadir’in geri pasının 
kısa atması sonucu araya 
giren Giresunspor’lu futbolcu 
kaleciyi geçerek boş kaleye 
topu atarak Giresunspor’u 
öne geçiren golü attı. Futbol 
hata oyunudur. Bu hatayı af-
fetmeyen Giresunspor’lu fut-
bolcular maç sonuna kadar  
fedakarca mücadele ederek 
takımına deplasmanda aldığı 
üç puanla seyircisini sevin-
dirdi. Tarih yine tekerrür etti. 
Geçen sezon olduğu gibi bu 
sezonda te golle deplasman-
da Galatasaray’ı yenerek 
evine üç puanla dönmenin 
gururunu yaşattılar. 

Geçen hafta hatalı goller 
yiyen Onurcan, kaptan 
olarak takımın mücadelesi-
ne yaptığı kurtarışlarla katkı 
sağladı. Giresunspor’lu fut-
bolcuların kusursuz futbol 
ortaya koymaları ve Teknik 
Direktör’ün takımın başında 
sevk ve idaresi deplasman-
da şampiyonluğa oynayan 
Galatasaray’a geçen sezon 
olduğu gibi tek golle darbe 
vurdu. 

Bu galibiyetle takım geçen 
hafta ki mağlubiyeti taraf-
tarlarına unutturdu. On beş 
milyonluk takım, yüz kırbeş 
milyonluk takıma ders verdi. 
Bu başarıyı taçlandıran Tek-
nik Direktör Hakan Keleş’i, 
Yönetim Kurulunu ve ter 
döken tüm futbolcuları tebrik 
ediyoruz. 
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SAiNZ’DEN ALTIN VURUS
Galatasaray ile Giresunspor, Süper Lig’in 2. haftasında Nef Stadı’nda karşı karşıya geldi. 
Sarı-kırmızılılar bu sezon taraftarı önünde oynadığı ilk maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı

Kaptığı toplarla etkili olmaya çalışan Giresunspor, Abdulkerim’in geri pasında 
araya giren Borja Sainz ile 77. dakikada 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra 

kalesini gole kapatan Çotanaklar, çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı

MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Van Aanholt’un 

soldan ortasında ceza saha-
sındaki Giresunsporlu savun-
ma oyuncusu Sergen’in ters 
vuruşunda kaleye yönelen top 
kaleci Onurcan’da kaldı.

4. dakikada Oliveira’nın yak-
laşık 30 metreden kullandığı 
serbest vuruşta meşin yuvar-
lak üst direkten döndü.

13. dakikada orta sahada 
aldığı topla ceza sahasına 
sokulan Yunus Akgün pasını 
içerideki Kerem Aktürkoğlu’na 

verdi. Bu oyuncunun rakibin-
den şık bir şekilde sıyrıldıktan 
sonra çıkardığı şutu kaleci 
Onurcan Piri son anda kornere 
çeldi. Mücadelenin ilk yarısı 
golsüz eşitlikle tamamlandı

65. dakikada Nelsson’un 
savunmadan uzun pasında 
savunma arkasına sarkan Se-
ferovic, kaleciyle karşı karşıya 
kaldı. Açısı daralan Bosna 
Hersek asıllı İsviçreli golcünün 
etkisiz vuruşunda Onurcan’ı 
geçen top yandan auta çıktı.

76. dakikada ceza sahası 
içi sağ kanatta topla buluşan 
Hayrullah Bilazer’in dar açıdan 
vuruşunda iyi yer tutan kaleci 
Muslera meşin yuvarlağın 
sahibi oldu.

77. dakikada Giresunspor 
golü buldu. Savunmadaki 
Abdülkerim Bardakcı’nın kısa 
düşen geri pasında araya 
giren Borja, ceza sahası 
dışına kadar çıkarak kendisini 
karşılayan kaleci Muslera’dan 
sıyrıldıktan sonra yaptığı vu-
ruşla ağları havalandırdı: 0-1.

82. dakikada sol kanattaki 
Kazımcan Karataş’ın ortasında 
altıpas üzerindeki Seferovic 
iyi yükseldi ve kafa vuruşunu 
yaptı. Ancak kaleci Onucan, 
sağına gelen topa iyi uzandı 
ve meşin yuvarlağın ağlara git-
mesini önledi.Müsabaka, 1-0 
Giresunspor’un üstünlüğüyle 
sona erdi.

STAT: Nef
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Savranlar
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van 

Aanholt (Dk. 77 Kazımcan Karataş), Oliveira (Dk. 61 Torreira), Midtsjö (Dk. 
83 Hamza Akman), Yunus Akgün (Dk. 78 Mertens), Emre Akbaba (Dk. 46 
Gomis), Kerem Aktürkoğlu, Seferovic

BITEXEN GIRESUNSPOR: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen 
Piçinciol, Perez, Alper Uludağ, Traore, Mejia, Sergio (Dk. 87 Doğan Can 
Davas), Savicevic (Dk. 64 Murat Cem Akpınar), Borja (Dk. 82 Rahmetullah 
Berişbek), Bajic (Dk. 87 Quinteros)

GOL: Dk. 77 Borja (Bitexen Giresunspor)
SARI KARTLAR: Dk. 16 Oliveira, Dk. 39 Van Aanholt, Dk. 73 Hayrullah Bila-

zer (Galatasaray), Dk. 26 Borja, Dk. 75 Alper Uludağ (Bitexen Giresunspor)
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