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HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(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

Ahmed 
ÇITLAKOĞLU

Bülent Arınç: “Beni 
fazla zorlamasınlar!..

- Bizim siyasete baş-
lamamız, gelişmemiz, 
güçlenmemiz, belli bir 
üslup kazanmamız Erba-
kan Hoca’nın sayesinde 
olmuştur. Onun için bugün 
Abdullah Bey’i cumhur-
başkanı yapan, Bülent 
Bey’i meclis başkanı 
yapan Sayın Erdoğan’dır 

derlerse, bunların hepsi 
bir kenara, bizim hepimizi 
Erbakan Hoca yetiştirdi. 
Bizi milletvekili yapan da 
belediye başkanı yapan 
da odur.

- Bu kadrolaşma bugün 
sermayeden yiyor. 20 yıl-
dan bu yana kaliteli, güzel 
insanlar da yetişmiştir ama 

bugün bunların büyük 
kısmı yönetimde veya 
hükümet etmede sorumlu 
mevkide değildir.

- Şimdi bu ehliyet ve 
liyakat konusunda çok 
büyük sıkıntılar konuşulu-
yor. Ben de şahidiyim. Bu 
istisnai kadrolar fazlasıyla 
çalıştırılıyor.           n 4’TE

Sayı: 5859Sayfa: 1 Yıl: 18 Fiyatı: 75 Kuruş

Giresun  Trabzon Sahil Yolu
Dereli Kavşağı No: 1 

GİRESUN

EPosta: 
bereket.gubre@hotmail.com 

SANAYi TiCARET LiMiTE ŞiRKETi
BEREKET iNSAAT

GÜNDEM
GiRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

ERGÜNSA 
Orman Ürünleri İnşaat Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti.

Tel: 0454 222 0 444 - 222 0 355 Fax: 0454 222 0 328 Gsm: 0533 693 58 45
Aksu Mah. Pazar Cad. No: 74 GİRESUN

- MDF LAM    - MASİF PANEL   - OSB PLEYMUT   - VARİO PARKE
- AKRİLİK       - MARİN KONTRAPLAK ÇEŞİTLERİ

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)

1 Aralık 2021 Çarşamba Sayı: 6159 Yıl: 19 Fiyatı: 1.5 TL

ADD YÖNETİCİLERİ TAM KADRO; EKREM İMAMOĞLU VE MÜJDAT GEZEN’İ ZİYARET ETTİLER

iLE GURURLANDIK
BASRi GURSOY
Bulancaklı üye Basri Gürsoy ‘a yakın ilgi gösteren Giresun 
Göreleli İmamoğlu, Giresun hakkında Gürsoy’dan bilgi aldı.

26 Kasım 2021 Cuma 
günü Atatürkçü Dü-
şünce Derneği Genel 

Başkanı Hüsnü Bozkurt, 
ADD Genel Sekreter Na-
mık Havutça, ADD Genel 
Sayman Basri Gürsoy, ADD 
Genel. Bşk. Yrd. Ayhan Yal-
çınkaya ve ADD GYK Üyesi 
İstanbul Şubeler Sorumlusu 
Önder Polatoğlu ile birlikte 
İstanbul Büyük Şehir Beledi-
ye Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu’nu ziyaret ettiler. 

Anlamlı ve bir o kadar da 
önemli olan buluşmada ADD 
ile işbirliği içinde çalışma 
konusunda karşılıklı bilgi 
alışverişinde bulunuldu. Kar-
şılıklı memnuniyet ve ADD 
Heyeti olarak İmamoğlu’nun 
ev sahipliğinden kendilerine 
gösterilen ilgiye teşekkür 
edildi. 

Atatürkçü Düşünce 
Derneği bir gün sonra 27 

Kasım’da Cumartesi günü 
ise İstanbul şubeleri ile 
örgüt toplantısı yaptılar. Aynı 
günün akşamında ise Müjdat 
Gezen’e Kadıköy ADD’ ye 
yardımları için bir Atatürk 
Maskı verildi. Aynı şekilde 
karşılıklı jestler ile Müjdat 
Gezen de kendisini ziyaret 
eden heyete Atatürk’ün Kal-
paklı özel fotoğrafını hediye 

ettiği açıklandı. Her iki tara-
fında çok güzel bir akşam 
geçirdikleri ve birbirlerine 
iyi niyetli dilekleri iletilerek 
geceyi tamamladılar. 

ADD Genel Merkezi’nin 
bu ve buna benzer ziyaretle-
rine karşılıklı bilgi alışverişin-
de ve önerilerinin de içinde 
bulunacağı gezilerin devam 
edeceği öğrenildi.

Enerji arz güvenli-
ğinin sağlanması 
temel maksadı ile 

hazırlanan strateji belgele-
rinde ortaya konan hedeflere 
yönelik stratejilerin öncelikle 
öz değerler kullanılarak geliş-
tirilmesi için de her bir hedefe 
yönelik stratejilerin detaylı 
olarak çalışıp belirlenerek bir 
eylem planı halinde ortaya 
konulması gerekiyor..Özellikle 
İklim Değişikliği  ile mücadele 
sürecinin öneminin kavrandığı 
son dönemde bu huşu daha 
da öne çıktı

KARKON Başkanı Sıtkı 
Ada, etkinliği övdü 

Ada “Bu maksatla,genel 
olarak ülke ölçeğinde ve 

bu sempozyumun ilgi alanı 
olarak da yerel yönetimler,-
yani Belediye ölçeğindeki bir 
enerji sisteminin hem arz, hem 
de talep tarafında geliştirlen 
ileriye yönelik projeksiyonlar 
ile teknolojik,ekonomik ve çev-

resel açılardan detaylı olarak 
analiz edilebileceği bütünleşik 
bir model geliştirilmesi gerekir.
Stratejik planlama için uzun 
vadeli projeksiyonlar da bu 
çalışma sonuçlarına göre şe-
killendirilebilir.  n SAYFA 3’TE

KARKON’DAN ENVER
YUCEL’E TEBRiK
Yerel Yönetimlerde enerji tüketimi,iklim değişikliği ve bunların çözümle-
rinin konuşulacağı ‘Yerel Yönetimlerde Enerji,İklim Sorunları ve Çözüm-

leri Sempozyumu’ KARKON (Karadeniz Konfederasyonu) Bahçeşehir 
Üniversitesi ve Bahçeşehir Koleji birlikteliği ile Ordu da gerçekleşti.

İyi Parti Giresun il teşkilat 
başkanı Arif Özbay’ın biricik 

annesi dün son yolculuğuna 
uğurlandı.  

Merhumeye rahmet başta 
Arif Özbay olmak üzere tüm 
yakınlarına  başsağlığı ve sabır 
diliyorum.

Harun CİCİ 
İYİ PARTİ Giresun 

Belediyesi Meclis Üyesi

Başsağlığı

Ordu’nun liman kurmak için yoğun lobi 
faaliyeti başlattığını anlatan Kara”Gi-

resun da Ordu gibi geleceğini planlamak 
zorunda.Giresun’da geleceğe yönelik plan 
ve vizyon üreten mekanizma yok” dedi. 

Giresun Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ali 
Kara,Çaldağ ve İnişdibi Belde Belediyeleri-
nin kapatılmasının büyük hata olduğunu be-
lirterek “2 bitişik Belediye birleştirilse şimdi 
çoktan ilçe kurulmuştu.         n 4’TE

Kara: Batlama’ya İlçe 
Kurulması Mümkün

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(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

Siz ne 
yapardınız?.

Giresun Şoförler ve 
otomobilciler Odası 

Başkanı İbrahim Çeltik dün 
Gündem Gazetesi’ni ziyaret 
ederek fikir alışverişinde 
bulundu. Çeltik hizmetleri 
konusunda da bilgi verdi. 
Giresun Şoförler ve Otomo-

bilciler Esnaf Odası seçimi 
için geri sayım başladı. 

Giresun Şoförler ve Oto-
mobilciler Esnaf Odası Baş-
kanlığı için mevcut başkan 
İbrahim Çeltik de yeniden 
adaylığını açıklamaya hazır-
lanıyor. n 2’DE

CELTiK’TEN GUNDEM’E ZiYARET...



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.
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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
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Kendisini karşılayan sek-
retere; Nazif Beyle görüşmek 
istediğini söyledi.

Bunun üzerine sekreter birden 
ciddileşti: ‘Nazif Bey mi?’dedi.

‘Evet, Nazif Bey!’ diye cevap 
alınca,

hüzünlü bir ses tonuyla ‘Nazif 
Bey sizlere ömür efendim, onu 
kaybedeli dört yıl oldu.’ dedi.

Hiç beklemediği bu haberle bir 
acı saplandı yüreğine. ‘Ya, öyle 
mi...?’ diyebildi sadece.

Hicranlı bir suskunlukla 
bir müddet öylece kalakaldı. 
Gözlerine hücum eden yaşlar 
yanaklarından süzülüp göğsüne 
damladı. Kendisini toparlayıp 
‘Onun adına görüşebileceğim

bir yakını var mı acaba?’ diye 
sordu.

‘Evet var, oğlu Selim Bey....’.
Titrek bir sesle ‘Öyleyse Selim 

Beyle görüşebilir miyim?’ dedi.
Görevli hanım, insanda saygı 

uyandıran bu kibar beyefendiye,
‘Selim Bey oldukça meşgul bir 

insan, randevusuz görüşmek pek 
mümkün olmuyor; ama ben yine 
de kendisine bir haber vereyim”

‘ Dedi ve telefona yöneldi.. 
Sonra ‘Kim diyelim efendim?’ 
diye sordu.

‘Kendimi ona ben tanıtmak 
istiyorum kızım.’ cevabı üzerine 
sekreter dahili telefonu çevirdi.

Daha sonra, ‘Selim Bey si-
zinle görüşmeyi kabul etti, lütfen 
beni takip edin.’ dedi.

Beraber merdivenden çıktılar. 
İnce bir zevkle döşenmiş geniş 
bir salondan geçip büyük bir ka-
pının önünde durdular, sekreter 
kapıyı açarak, ‘Buyurun!’ dedi.

O da içeri girdi. Kendisini 
ayakta bekleyen gence doğru 
hızlı adımlarla yürüdü, elini 
uzatarak,

‘Merhaba, ben Prof. Dr. Meh-
met Baydemir.’ dedi.

‘Bendeniz de Selim Cebeci... 
Lütfen buyurun, oturun.’ dedi, 
genç iş adamı.

Mehmet Bey, kendisine göste-
rilen yere oturur oturmaz:

‘Yirmi üç yıl, tam yirmi üç 
yıl... Vaktiyle bana burs verip 
okumama vesile olan insanın 
elini öpmek için bu ânı bekledim.’ 

dedi ve dudakları titredi, gözleri 
doldu.

‘Ama o büyük insanın elini öp-
mek nasip değilmiş, bunun için 
ne kadar üzgünüm anlatamam.’

Yaşarmış gözlerini kuruladık-
tan sonra Selim Beye döndü: 
‘Fakat en azından o büyük insa-
nın oğlunun elini sıkmaktan da 
bahtiyarım.’ Misafirin bu sözleri 
üzerine Selim Bey yerinden

fırladı, kulaklarına inanamı-
yordu. Kelimelerinin her biri birer 
hayret nidâsı gibi dizildi cümle-
lerine:

‘Mehmet Baydemir demiştiniz 
değil mi, Tosyalı Mehmet Bay-
demir mi?’ Profesör, delikanlının 
bu heyecanlı haline bir anlam 
veremeyerek başıyla ‘Evet’ dedi. 
Bunun üzerine Selim Beyin göz-
leri sevinçle parladı.

‘Babamla sizi uzun yıllar ara-
dık; ama bulamadık.’ dedi.

Profesörün yanına gelerek iki 
eliyle elini tuttu, candan bir dost 
gibi sıktı ve ‘Sizi karşıma Allah 
çıkardı.’ dedi.

Bu sözler profesörü çok 
şaşırtmıştı

‘Uzun yıllar beni mi aradınız? 
Peki ama neden?’ dedi.

Selim Bey gülen gözlerle 
profesöre bakarak

‘Bizdeki emanetinizi vermek 
için...’ deyince, profesörün şaş-
kınlığı iyiden iyiye arttı.

‘Emanet mi?’ dedi.
Selim Bey cevap vermeden 

yerine geçip telefonu çevirdi. 
Karşısındakine

‘Gelebilir misiniz?’ deyip tele-
fonu kapattı.

Mehmet Bey, Şaşkın gözlerle 
Selim Beye bakarken kapı çalın-
dı, odaya iyi giyimli bir bey girdi.

Selim Bey ona yanına gel-
mesini işaret etti, sonra kulağına 
bir şeyler fısıldadı. Gelen kişi bir 
şey söylemeden geldiği kapı-
ya yöneldi. O çıkarken Selim 
Bey, misafiriyle tatlı bir sohbete 
başladı.

Sohbetleri koyulaştıkça, 
çehrelerindeki şaşkınlık, yerini 
birbirlerine Hasret kırk yıllık 
ahbapların yeniden buluşma-
larındaki sevinç, samimiyet ve 
güvene bırakmıştı. Mehmet 

Bey yurt dışındaki tahsilinden, 
araştırmalarından ve yirmi üç yıl 
boyunca her yıl büyüyen memle-
ket hasretinden bahsetti. Sonra 
Nazif Beyin duvardaki portresini 
göstererek, ‘Bu günlerimi şu 
büyük insana borçluyum.’ dedi. 
‘Bana yalnızca maddî destek 
vermedi, mânen de beni hiç 
yalnız bırakmadı. Yurt dışın-
da tahsil görürken yanlışa her 
yeltendiğimde hayalen yanımda 
hazır oldu. ‘Sana bunun için burs 
vermedim.’

Diyerek bana istikamet verdi. 
Ona her namazımda dua edi-
yorum.’ dedi ve gözlerini Nazif 
Beyin duvardaki fotografına 
mıhladı. Sonra gözleri portrenin 
altındaki ilk anda mânâ vereme-
diği diğer tabloya kaydı.

Son derece şık bir çerçevenin 
içinde, bazı yerleri yamalı ve 
tamir görmüş oldukça eski bir çift 
çorap duruyordu.

Biraz daha dikkatli baktığında 
çerçevede bazı cümlelerin de 
sıralandığını fark etti:

‘Bir müddet zeytin yiyeceğiz, 
sonra...’

Selim Bey, kendisine bir soru 
sorduğu için başını ona çevirdi; 
fakat aklı tabloda kalmıştı.

Selim Beye cevap verirken 
tabloya bir daha baktı. İkinci 
cümle de birinci cümle gibi üç 
nokta ile bitiyordu:

‘Bir müddet sabredeceğiz, 
sonra...’

İyice meraklanmıştı. Bu ilk 
görüşmeleri olmasaydı, yanına 
gidip Tabloyu iyice inceleyecekti; 
fakat bu uygun düşmez, düşün-
cesiyle Yalnızca sohbet arasında 
göz ucuyla merakını gidermeye 
çalışıyordu.

Ancak her seferinde biraz 
daha artan bir merakın içinde 
kalıyordu. Üçüncü cümlede:

‘Bir müddet yürüyeceğiz, 
sonra...’

diye yazıyor ve altta böyle 
birkaç cümle daha sıralanıyordu.

Artık aklı hep tablodaydı. 
Sonunda dayanamayıp,

‘Selim Bey merakımı mazur 
görün. Şu tabloya bir mânâ vere-
medim.’ dedi.

Selim Bey kendisine has bir 
gülüş ile misafirine baktı, derin 
bir nefes alarak

‘Malumunuz, babam varlıklı 
bir insandı. Oldukça iyi bir ha-
yatımız vardı. Sonra ne olduysa 
her şeyimizi kaybettik.

O zenginlikten geriye hiçbir 
şey kalmadı. Köşkümüzdeki hiz-
metçiler de gitti. Yemekleri artık 
annem yapıyordu. Hatırlıyorum 
da bir sabah, kahvaltıya sadece 

zeytin koyabilmişti. O zengin 
kahvaltılarımıza bedel, yalnızca 
zeytin...

Şaşkınlık içinde, ‘Başka bir 
şey yok mu?’ diye sormuştum. 
Bu soru karşısında annemin 
hüngür hüngür ağlayışı gözümün 
önünden hiç gitmiyor. Annemin 
ağlayışı karşısında babam: ‘Bir 
müddet zeytin yiyeceğiz, sonra...’ 
dedi ve durdu, güçlü bakışlarını 
üzerimizde gezdirdi,’Alışaca-
ğız.’dedi.

Ve iştahla bir zeytin alıp 
ağzına attı. Birkaç gün sonra 
haciz memurları gelip köşkümü-
zü de elimizden aldılar. Kenar bir 
mahallede küçük, eski bir eve ta-
şındık. Doğru dürüst bir eşyamız 
da kalmamıştı.

Annem bezgin bir sesle:
‘Bu evde hiçbir şey yok! 

Burada nasıl yaşayacağız.’ Diye 
haykırdı. Bunun üzerine babam:

‘Bir müddet sabredeceğiz, 
sonra alışacağız.’ dedi

Gittiğim özel okuldan ayrılmış, 
bir devlet okuluna yazılmıştım. 
Sabahleyin okula servisle gitmeyi 
umarken, babam elimden tuttu, 
‘Bu ilk günün, okula beraber 
gideceğiz.’ dedi. Yürümeye 
başladık.

Okul oldukça uzak gelmişti 
bana, yorulup geride kaldığımı 
hatırlıyorum. Babam kim bilir 
hangi düşüncelere dalmıştı. 
Geride kaldığımı fark etmemişti. 
Biraz sonra fark edince bana 
döndü. İsyan dolu bakışları-
mı yüzünde gezdirdim. Bir an 
bana ızdırapla baktıktan sonra, 
yanıma geldi. Bir şey söylemesi-
ne fırsat vermeden, kızgın aynı 
zamanda nazlı bir tavırla,

‘Yoruldum.’ dedim.
Babam oldukça sakin bir 

şekilde: ‘Bir müddet yürüyeceğiz, 
sonra alışacağız.’ dedi.

Babam her sabah erkenden 
çıkıyor, geç saatlerde ancak dö-
nüyordu. Döndüğünde ise küçük 
odaya çekiliyor, bazen saatlerce 
orada kalıyordu. Çoğu zaman 
buradan gözyaşları içerisinde 
çıktığını görüyordum.

Bir gün, merakıma yenilip 
babamın küçük odasına girdim. 
Yerde bir seccade, seccadenin 
üzerinde de bir tespih vardı.

Duvarda ise Arapça bir ibare-
nin altında şu yazı vardı:

‘Allah borcunu ödeme niyetin-
de olanın kefilidir.’

Babamın dediği gibi oldu, zor 
da olsa zamanla alıştık. Bu 
hal birkaç yıl sürdü.

Bir gün babam eve çok 
farklı bir yüz ifadesiyle geldi.

Ağlamaklı bir yüz ifadesi 
vardı. Her birimize bir paket 

getirmişti. Köşkten ayrıldığımız 
günden beri ilk defa paketlerle 
eve geliyordu. Bizi bir araya 
topladı.

‘Bugün, benim için ne mânâya 
geliyor biliyormusunuz?’ dedi, 
kelimeleri boğazına düğümlen-
di, gözlerine yaşlar hücum etti. 
Sözlerini kesmek zorunda kaldı. 
Her birimize hediyelerimizi teker 
teker verdi ve bizi ayrı ayrı ku-
caklayıp yanaklarımızdan öptü, 
kendisi de bir koltuğa oturdu. 
Cebinden gazeteye sarılı bir şey 
çıkardı. O sırada da ağlıyordu. 
Hepimiz şaşkınlık içinde babama 
bakıyorduk.

Gazeteyi açtı, içinden bir çift 
yeni çorap çıkardı.

Bu gözyaşlarıyla, bir çift çora-
bın alâkasını kurmaya çalışırken 
babam, beklemediğimiz bir şey 
yaptı.

Çorabı burnuna götürdü, 
kokladı, kokladı. Arkasından 
hıçkırarak ağlamaya başladı.

Hepimiz şok olmuştuk, tek 
kelime bile söylemeden bekledik. 
Babam nihayet kendisini topladı 
ve ‘Bir zaman önce, büyük bir 
borcun altına girmiştim. Bor-
cumu ödeme niyetiyle yeniden 
çalışmaya başladığım zaman 
kendi kendime ‘bütün kazancım, 
borçlarımı ödeyinceye kadar 
alacaklılarımın hakkıdır. Onların 
hakkını vermeden ayağıma bir 
çorap almak bile bana haram 
olsun.’ demiştim. Bugün ise, 
Allah’ın yardımıyla, borcumu 
bitirdim. Artık kimseye tek kuruş 
borcum kalmadı.’ dedi. Sonra 
gözyaşları içinde ayağındaki 
çorapları çıkarıp yeni çoraplarını 
giydi. Ben de o eski çorapları 
hem aziz bir baba yadigârı, hem 
de bir ibret sembolü olarak sakla-
dım. Bu çoraplar her gün bana: 
‘Paralarını ödeyinceye kadar 
bütün kazancım alacaklılarının 
hakkıdır.’ diyor’.

Selim Beyin bakışları bilinmez 
âlemlere dalarken o, nemlenen 
gözlerini kuruladı, sonra dönüp 
duvardaki siyah-beyaz fotografa 
hayran hayran baktı.

‘Babanız sandığımdan da 
büyükmüş Selim Bey. Ben olsay-
dım öyle müreffeh bir hayattan 
sonra anlattığınız gibi bir darlıkta, 
herhalde çıldırırdım.

‘Selim Beye döndü ve
‘Siz ne yapardınız?’ diye 

sordu.
Selim Bey kendisine has 

tebessümü ile:
‘Bir müddet zeytin yerdim, 

sonra...’ dedi ve gülümsedi.
O sırada kapı çalındı, biraz 

önceki beyefendi elinde bir 
Kutuyla içeriye girdi. Kutuyu elim 
Beyin masasına bırakıp çıktı. Se-
lim Bey yerinden kalkıp kutuyu 
alarak Mehmet Beye uzattı.

‘Buyurun, yıllarca size vermek 
istediğimiz emanetiniz.’ dedi. 
Mehmet Bey bilinmez duygular 
içerisinde kutuyu açtı. İçinden 
kadife bir kese çıktı. Keseyi açıp 
içini kutuya boşalttığında merakı 
iyiden iyiye arttı.

Keseden birkaç tane cumhuri-
yet altını ile bir not çıkmıştı. Meh-
met Bey hassasiyetle katlanmış 
kâğıdı açıp okumaya başladı.

Sevgili Mehmet Bey oğlum,
Bazen istediğimizi yaparız, 

çoğu zaman da mecbur olduğu-
muzu...

Tahsil hayatınız boyunca size 
burs vermeyi taahhüt etmiş-
tim. Ancak eğitiminizin son altı 
ayında size burs verme imkânını 
bulamadım.

Bir müddet sonra imkânlarıma 
yeniden kavuştum; lâkin bu sefer 
de size ulaşamadım. Dolayı-
sıyla size borçlandım ve borçlu 
kaldım. Eğer böyle bir borcu 
gözyaşı ve ızdırapla ödemek 
mümkün olsaydı,ben bu borcu 
fazlasıyla ödemiş olurdum. Zira 
sevgili oğlum, bu altı aylık zaman 
diliminde bursunu verememenin 
ızdırabıyla kaç gece ağladım.

Her neyse, bursunuzu tarihle-
rindeki değeriyle altına çevirdim. 
Bu altınlar sizindir.

Bunlar elinize ulaştığında, 
borçlarımın tamamını ödemiş 
olacağım.

Sevgilerimle, Nazif Cebeci.
Mehmet Bey neye uğradığını 

şaşırmıştı.
Bu büyük insanın yüceliği 

karşısında bir çocuk gibi yalnızca 
ağlıyor, ağlıyordu. Selim Bey de 
bir hayli duygulanmıştı. Onun 
da yanaklarından yaşlar süzülü-
yordu.

Bir ara yaşlı gözlerle babası-
nın siyah-beyaz portresine baktı.

Kendisine yıllarca hüzünle 
bakan gözleri, bu sefer sevinçle 
bakıyor gibiydi.

Peki ya siz olsanız ne yapar-
dınız?

Bir müddet zeytinle idare 
edebilir miydiniz?

Siz ne yapardınız?.
Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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3 dönem kesintisiz Gire-
sun Şoförler ve Otomo-
bilciler Esnaf Odası 

Başkanlık seçimini kazanan 
ve güven veren yönetimiyle iz 

bırakan Çeltik, “Şoför esnafımızın 
teveccühüyle yeniden aday oldu-
ğumu ilan ediyorum” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Çel-
tik, Yaptıklarımızla iz bıraktık, Bu 

nedenle yeniden 
adaylığımı açık-
lıyorum” şeklinde 
konuştu.

“Görevde 
bulunduğum 
süreçte şoför 
esnafımızın dert-
leriyle dertlendik, 
sorunlara çö-
zümler üretmek 
için çalıştık Diğer 

Kurumlarla her zaman istişare 
içinde olduk. Oda içinde ve 
dışında çalışmalarımıza devam 
ediyoruz” diyen başkan Çeltik; 
“Bütün dünyayı etkisi altına alan 
pandemi sürecinde bile Giresun 
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 
Odası’nın kapısını açık tuttuk, 
esnafımızın dertleriyle dertlenip, 
çözümler üretmek için çalıştık, 
7/24 esnafımızın yanında olduk”  
ifadelerine yer verdi.

‘ŞEFFAFLIKTAN ÖDÜN 
VERMEYECEĞİZ’

Giresun Şoförler Odası’nda 
şeffaf bir yönetim sergilendiği-

ne vurgu yapan başkan 
Çeltik; “Burası şeffaf bir 
odadır, şeffaf bir yönetim 
sergiledik. Bu konuda ekip 
olarak hiçbir sıkıntımız 
yok. Üyelerimiz her şeyin 
farkındadır. Denetimleri-
miz de ve kararlarımız da 
hiçbir gizlilik yok. Bugüne 
kadar ki süreçte burada 
hiçbir şaibeli işin altına 
imza atmadık, bundan 
sonra da atmayacağımı-
zın bilinmesini istiyorum” 
şeklindeki açıklamasıyla 
yol haritasını netleştirme-
ye devam ediyor.

CELTiK’TEN GUNDEM’E ZiYARET...



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

31 Aralık 
2021 Çarşamba www.giresungundem.com

1 aralık ilan 
Akaryakıt Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/768112
1-İdarenin
a) Adı : GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No:409 28200 MERKEZ/
GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542157571 - 4542157508
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Akaryakıt Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 300.000 Lt. Euro Motorin - 15.000 Lt. K. Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Giresun İl Özel İdaresi Ülper Bakım Onarım Atölyesi Ana Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici ihalenin sözleşmeye bağlanmasından sonra idarenin tespit edeceği 
günden başlayarak idarenin vereceği sipariş fişleri doğrultusunda malın tamamını peyderpey 
31/12/2022 tarihine kadar İdaremize Ait Giresun İli Ülper Köyünde Bulunan Bakım Onarım Atölyesi 
Ana Deposuna belirtilen miktarlarda teslim edecektir. İdare ihtiyacı olan ürün miktarlarını yükleniciye 
imzalı sipariş formu ile bildirecek yüklenici hazırlıklarını tamamlayarak en geç 2 (iki) gün içerisinde 
ürünü teslim edecektir. Gününde teslim edilmeyen ürün için sözleşme bedelinin % 1’i (yüzde bir) 
kadar günlük gecikme cezası ödeyecektir. Bu süre beş iş gününü geçmez. Nakliye ve teslimatla ilgili 
diğer konular teknik şartnamede belirtilmiştir.
d) İşe başlama tarihi : İdarenin tespit edeceği günden itibaren işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.12.2021 - 10:00
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 bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya 
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu 
şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve 
teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) İstekli bir ‘Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’ ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren 
belge
b) İstekli bir ‘Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun ise; teklif sahibinin bayisi olduğu 
kuruluştan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun bayisi olduğuna dair bayilik 
yazısı veya bayilik sözleşmesi
bilgilerini Yeterlik Bilgileri Tablosunun “Diğer Belgeler” satırlarında beyan edecek ve istenildiği 
takdirde idareye ibraz edecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına yapılan her türlü akaryakıt alımı işi benzer işe denk 
sayılacaktır.
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 yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM 

HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01497748)

Enerji, Ekonomi ve 
çevresel yönleri ile 
sistemin en mali-

yet etkin çözümü verecek 
şekilde optimize edilebilmesi 
maksadıyla her ülke için 
böyle bir planlamada kul-
lanılabilecek destek temelli 
yaklaşımlara ihtiyaç vardır.
Bu tür çalışmalarda esas 
amaç;ülkemiz yerel yönetim-
leri için temelli yaklaşımlara 
ihtiyaç vardır.Bu tür çalışma-

larda esas amaç ülkemizin 
yerel yönetimleri için geliş-
tirlebilecek bilimsel temelli 
ve güncel öncelikleri hesaba 
katan bütünleşik bir enerji 
ekonomi ve çevre modeli or-
taya koymaktır.Bu çalışmalar 
Belediyelerimizinde rahatlık-
la kullanabileceği sürdürü-
lebilir enerji ve iklim değişik-
liği eylem planının temelini 
oluşturacaktır.Meselenin 
ekonomik ve teknik çevresel 

yönlerini mühendislik yakla-
şımını ele alarak inceleyen 
bütüncül bir yaklaşımla uzun 
vadeli sürdürülebilir çözüm-
lere ulaşılabileceği unutul-
mamalıdır.

Sempozyumda bizlere 
destek olan BUEK Başkanı  
Sayın Enver Yücel’e ve ev 
sahipliği yapan Ordu-Gi-
resun Bahçeşehir Kolejine 
teşekkür ediyoruz.” şeklinde 
konuştu.

Yerel Yönetimlerde enerji tüketimi,iklim değişikliği ve bunların çözümle-
rinin konuşulacağı ‘Yerel Yönetimlerde Enerji,İklim Sorunları ve Çözüm-

leri Sempozyumu’ KARKON (Karadeniz Konfederasyonu) Bahçeşehir 
Üniversitesi ve Bahçeşehir Koleji birlikteliği ile Ordu da gerçekleşti.

KARKON’DAN ENVER YUCEL’E TEBRiK

Türkiye’nin zor bir sü-
reçten geçtiğine vurgu 

yapan Giresun Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan 
Çakırmelikoğlu; “Pandemi 
sürecinin de etkisinde olan 
bir zaman diliminde yer 
almaktayız. Global düzeyde 
ekonominin küçülmesine 
ilaveten son çeyrekte tedarik 
zincirinde de bozulmalar 
nedeniyle talebin istenen 
ölçüde karşılanamaması ile 
karşı karşıya bulunmaktayız. 
Öncelikle bu süreci daha 
önce test etmiş bir ekonomi 
yapısına sahip iş dünyamız 

ile toplumun tüm bileşenleri 
dönemin geçici olduğunu 
bilmelidir. Bugün gelinen 
aşamada yüksek faiz ve 
döviz kuru dalgalanması 
ekonomimize ciddi zararlar 
vermiş/vermektedir. Öncelik-
le önümüzü görebileceğimiz 
sağlıklı bir süreci hep birlikte 
özümsememiz gerekmek-

tedir.”dedi.Çakırmelikoğlu 
şöyle konuştu. 

“Pandeminin tüm olumsuz-
luklarına rağmen ülkemizin 
yatırım, üretim ve ihracat için 
önemli fırsatlar sunacağını, 
ekonomideki enflasyonist 
baskının durağan hale dönü-
şeceğine inanmalıyız. Bunun 
için, yaşanan süreçte birlik ve 
beraberlik içinde olmamız, ül-
kemizin geleceğini tek hedef 
olarak belirleyerek buna göre 
çalışmamız gerekmektedir. 
Aynı geminin içinde yer alan 
bu ülkenin fertleri olarak, 
başka Türkiye olmadığı bilin-
ci ile çalışmalıyız”

Çakırmelikoğlu: 
Türkiye zor süreçte

Başkan Emür, esnaf ve 
vatandaş ziyaretleri 

gerçekleştirerek çalışma-
lar hakkında bilgilendirme 
yapıyor.

Keşap Belediye Başkanı 
Mehmet Emür ‘’ Esnaflarımı-
zı ziyarete aralıksız devam 
ediyoruz. Atatürk Bulvarı es-

nafını ziyaret ederek, hayırlı 
işler temennisinde bulunduk. 
Hemşehrilerimize çalışma-
larımız hakkında bilgi verip 
belediyemizden beklentilerini 
dinliyoruz. Talepleri not alıp 
ve ilgili birimlere çözüm nok-
tasında talimatlar veriyoruz. 
Belediye olarak üzerimize 
düşen her konuda esnafımı-
zın yanında olmaya devam 
edeceğiz. ”dedi.

Esnaf ve vatandaş ziya-
retlerinin devam edeceğini 
belirten Başkan Emür ‘’Esnaf 
ve vatandaşların ilçemiz 
hakkındaki düşüncelerini 
çok önemsiyoruz. Birlikte 

belediyeciliğin gereksinimi 
olarak bizim kapımız da 
gönlümüzde vatandaşımıza 
her zaman açık’’ dedi.

‘Kapımız da gönlümüz de 
vatandaşlarımıza her zaman açık’

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 
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

Öte yandan Vali Ünlü, sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, Giresun'da İzmir'e gönül 
köprüsü çerçevesinde yardımların 
yola çıktığını belirterek, "Bizler 
gücümüzü zor günlerde 
kenetlenerek kazanan bir milletiz." 
ifadesini kullandı.
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Kendisini karşılayan sek-
retere; Nazif Beyle görüşmek 
istediğini söyledi.

Bunun üzerine sekreter birden 
ciddileşti: ‘Nazif Bey mi?’dedi.

‘Evet, Nazif Bey!’ diye cevap 
alınca,

hüzünlü bir ses tonuyla ‘Nazif 
Bey sizlere ömür efendim, onu 
kaybedeli dört yıl oldu.’ dedi.

Hiç beklemediği bu haberle bir 
acı saplandı yüreğine. ‘Ya, öyle 
mi...?’ diyebildi sadece.

Hicranlı bir suskunlukla 
bir müddet öylece kalakaldı. 
Gözlerine hücum eden yaşlar 
yanaklarından süzülüp göğsüne 
damladı. Kendisini toparlayıp 
‘Onun adına görüşebileceğim

bir yakını var mı acaba?’ diye 
sordu.

‘Evet var, oğlu Selim Bey....’.
Titrek bir sesle ‘Öyleyse Selim 

Beyle görüşebilir miyim?’ dedi.
Görevli hanım, insanda saygı 

uyandıran bu kibar beyefendiye,
‘Selim Bey oldukça meşgul bir 

insan, randevusuz görüşmek pek 
mümkün olmuyor; ama ben yine 
de kendisine bir haber vereyim”

‘ Dedi ve telefona yöneldi.. 
Sonra ‘Kim diyelim efendim?’ 
diye sordu.

‘Kendimi ona ben tanıtmak 
istiyorum kızım.’ cevabı üzerine 
sekreter dahili telefonu çevirdi.

Daha sonra, ‘Selim Bey si-
zinle görüşmeyi kabul etti, lütfen 
beni takip edin.’ dedi.

Beraber merdivenden çıktılar. 
İnce bir zevkle döşenmiş geniş 
bir salondan geçip büyük bir ka-
pının önünde durdular, sekreter 
kapıyı açarak, ‘Buyurun!’ dedi.

O da içeri girdi. Kendisini 
ayakta bekleyen gence doğru 
hızlı adımlarla yürüdü, elini 
uzatarak,

‘Merhaba, ben Prof. Dr. Meh-
met Baydemir.’ dedi.

‘Bendeniz de Selim Cebeci... 
Lütfen buyurun, oturun.’ dedi, 
genç iş adamı.

Mehmet Bey, kendisine göste-
rilen yere oturur oturmaz:

‘Yirmi üç yıl, tam yirmi üç 
yıl... Vaktiyle bana burs verip 
okumama vesile olan insanın 
elini öpmek için bu ânı bekledim.’ 

dedi ve dudakları titredi, gözleri 
doldu.

‘Ama o büyük insanın elini öp-
mek nasip değilmiş, bunun için 
ne kadar üzgünüm anlatamam.’

Yaşarmış gözlerini kuruladık-
tan sonra Selim Beye döndü: 
‘Fakat en azından o büyük insa-
nın oğlunun elini sıkmaktan da 
bahtiyarım.’ Misafirin bu sözleri 
üzerine Selim Bey yerinden

fırladı, kulaklarına inanamı-
yordu. Kelimelerinin her biri birer 
hayret nidâsı gibi dizildi cümle-
lerine:

‘Mehmet Baydemir demiştiniz 
değil mi, Tosyalı Mehmet Bay-
demir mi?’ Profesör, delikanlının 
bu heyecanlı haline bir anlam 
veremeyerek başıyla ‘Evet’ dedi. 
Bunun üzerine Selim Beyin göz-
leri sevinçle parladı.

‘Babamla sizi uzun yıllar ara-
dık; ama bulamadık.’ dedi.

Profesörün yanına gelerek iki 
eliyle elini tuttu, candan bir dost 
gibi sıktı ve ‘Sizi karşıma Allah 
çıkardı.’ dedi.

Bu sözler profesörü çok 
şaşırtmıştı

‘Uzun yıllar beni mi aradınız? 
Peki ama neden?’ dedi.

Selim Bey gülen gözlerle 
profesöre bakarak

‘Bizdeki emanetinizi vermek 
için...’ deyince, profesörün şaş-
kınlığı iyiden iyiye arttı.

‘Emanet mi?’ dedi.
Selim Bey cevap vermeden 

yerine geçip telefonu çevirdi. 
Karşısındakine

‘Gelebilir misiniz?’ deyip tele-
fonu kapattı.

Mehmet Bey, Şaşkın gözlerle 
Selim Beye bakarken kapı çalın-
dı, odaya iyi giyimli bir bey girdi.

Selim Bey ona yanına gel-
mesini işaret etti, sonra kulağına 
bir şeyler fısıldadı. Gelen kişi bir 
şey söylemeden geldiği kapı-
ya yöneldi. O çıkarken Selim 
Bey, misafiriyle tatlı bir sohbete 
başladı.

Sohbetleri koyulaştıkça, 
çehrelerindeki şaşkınlık, yerini 
birbirlerine Hasret kırk yıllık 
ahbapların yeniden buluşma-
larındaki sevinç, samimiyet ve 
güvene bırakmıştı. Mehmet 

Bey yurt dışındaki tahsilinden, 
araştırmalarından ve yirmi üç yıl 
boyunca her yıl büyüyen memle-
ket hasretinden bahsetti. Sonra 
Nazif Beyin duvardaki portresini 
göstererek, ‘Bu günlerimi şu 
büyük insana borçluyum.’ dedi. 
‘Bana yalnızca maddî destek 
vermedi, mânen de beni hiç 
yalnız bırakmadı. Yurt dışın-
da tahsil görürken yanlışa her 
yeltendiğimde hayalen yanımda 
hazır oldu. ‘Sana bunun için burs 
vermedim.’

Diyerek bana istikamet verdi. 
Ona her namazımda dua edi-
yorum.’ dedi ve gözlerini Nazif 
Beyin duvardaki fotografına 
mıhladı. Sonra gözleri portrenin 
altındaki ilk anda mânâ vereme-
diği diğer tabloya kaydı.

Son derece şık bir çerçevenin 
içinde, bazı yerleri yamalı ve 
tamir görmüş oldukça eski bir çift 
çorap duruyordu.

Biraz daha dikkatli baktığında 
çerçevede bazı cümlelerin de 
sıralandığını fark etti:

‘Bir müddet zeytin yiyeceğiz, 
sonra...’

Selim Bey, kendisine bir soru 
sorduğu için başını ona çevirdi; 
fakat aklı tabloda kalmıştı.

Selim Beye cevap verirken 
tabloya bir daha baktı. İkinci 
cümle de birinci cümle gibi üç 
nokta ile bitiyordu:

‘Bir müddet sabredeceğiz, 
sonra...’

İyice meraklanmıştı. Bu ilk 
görüşmeleri olmasaydı, yanına 
gidip Tabloyu iyice inceleyecekti; 
fakat bu uygun düşmez, düşün-
cesiyle Yalnızca sohbet arasında 
göz ucuyla merakını gidermeye 
çalışıyordu.

Ancak her seferinde biraz 
daha artan bir merakın içinde 
kalıyordu. Üçüncü cümlede:

‘Bir müddet yürüyeceğiz, 
sonra...’

diye yazıyor ve altta böyle 
birkaç cümle daha sıralanıyordu.

Artık aklı hep tablodaydı. 
Sonunda dayanamayıp,

‘Selim Bey merakımı mazur 
görün. Şu tabloya bir mânâ vere-
medim.’ dedi.

Selim Bey kendisine has bir 
gülüş ile misafirine baktı, derin 
bir nefes alarak

‘Malumunuz, babam varlıklı 
bir insandı. Oldukça iyi bir ha-
yatımız vardı. Sonra ne olduysa 
her şeyimizi kaybettik.

O zenginlikten geriye hiçbir 
şey kalmadı. Köşkümüzdeki hiz-
metçiler de gitti. Yemekleri artık 
annem yapıyordu. Hatırlıyorum 
da bir sabah, kahvaltıya sadece 

zeytin koyabilmişti. O zengin 
kahvaltılarımıza bedel, yalnızca 
zeytin...

Şaşkınlık içinde, ‘Başka bir 
şey yok mu?’ diye sormuştum. 
Bu soru karşısında annemin 
hüngür hüngür ağlayışı gözümün 
önünden hiç gitmiyor. Annemin 
ağlayışı karşısında babam: ‘Bir 
müddet zeytin yiyeceğiz, sonra...’ 
dedi ve durdu, güçlü bakışlarını 
üzerimizde gezdirdi,’Alışaca-
ğız.’dedi.

Ve iştahla bir zeytin alıp 
ağzına attı. Birkaç gün sonra 
haciz memurları gelip köşkümü-
zü de elimizden aldılar. Kenar bir 
mahallede küçük, eski bir eve ta-
şındık. Doğru dürüst bir eşyamız 
da kalmamıştı.

Annem bezgin bir sesle:
‘Bu evde hiçbir şey yok! 

Burada nasıl yaşayacağız.’ Diye 
haykırdı. Bunun üzerine babam:

‘Bir müddet sabredeceğiz, 
sonra alışacağız.’ dedi

Gittiğim özel okuldan ayrılmış, 
bir devlet okuluna yazılmıştım. 
Sabahleyin okula servisle gitmeyi 
umarken, babam elimden tuttu, 
‘Bu ilk günün, okula beraber 
gideceğiz.’ dedi. Yürümeye 
başladık.

Okul oldukça uzak gelmişti 
bana, yorulup geride kaldığımı 
hatırlıyorum. Babam kim bilir 
hangi düşüncelere dalmıştı. 
Geride kaldığımı fark etmemişti. 
Biraz sonra fark edince bana 
döndü. İsyan dolu bakışları-
mı yüzünde gezdirdim. Bir an 
bana ızdırapla baktıktan sonra, 
yanıma geldi. Bir şey söylemesi-
ne fırsat vermeden, kızgın aynı 
zamanda nazlı bir tavırla,

‘Yoruldum.’ dedim.
Babam oldukça sakin bir 

şekilde: ‘Bir müddet yürüyeceğiz, 
sonra alışacağız.’ dedi.

Babam her sabah erkenden 
çıkıyor, geç saatlerde ancak dö-
nüyordu. Döndüğünde ise küçük 
odaya çekiliyor, bazen saatlerce 
orada kalıyordu. Çoğu zaman 
buradan gözyaşları içerisinde 
çıktığını görüyordum.

Bir gün, merakıma yenilip 
babamın küçük odasına girdim. 
Yerde bir seccade, seccadenin 
üzerinde de bir tespih vardı.

Duvarda ise Arapça bir ibare-
nin altında şu yazı vardı:

‘Allah borcunu ödeme niyetin-
de olanın kefilidir.’

Babamın dediği gibi oldu, zor 
da olsa zamanla alıştık. Bu 
hal birkaç yıl sürdü.

Bir gün babam eve çok 
farklı bir yüz ifadesiyle geldi.

Ağlamaklı bir yüz ifadesi 
vardı. Her birimize bir paket 

getirmişti. Köşkten ayrıldığımız 
günden beri ilk defa paketlerle 
eve geliyordu. Bizi bir araya 
topladı.

‘Bugün, benim için ne mânâya 
geliyor biliyormusunuz?’ dedi, 
kelimeleri boğazına düğümlen-
di, gözlerine yaşlar hücum etti. 
Sözlerini kesmek zorunda kaldı. 
Her birimize hediyelerimizi teker 
teker verdi ve bizi ayrı ayrı ku-
caklayıp yanaklarımızdan öptü, 
kendisi de bir koltuğa oturdu. 
Cebinden gazeteye sarılı bir şey 
çıkardı. O sırada da ağlıyordu. 
Hepimiz şaşkınlık içinde babama 
bakıyorduk.

Gazeteyi açtı, içinden bir çift 
yeni çorap çıkardı.

Bu gözyaşlarıyla, bir çift çora-
bın alâkasını kurmaya çalışırken 
babam, beklemediğimiz bir şey 
yaptı.

Çorabı burnuna götürdü, 
kokladı, kokladı. Arkasından 
hıçkırarak ağlamaya başladı.

Hepimiz şok olmuştuk, tek 
kelime bile söylemeden bekledik. 
Babam nihayet kendisini topladı 
ve ‘Bir zaman önce, büyük bir 
borcun altına girmiştim. Bor-
cumu ödeme niyetiyle yeniden 
çalışmaya başladığım zaman 
kendi kendime ‘bütün kazancım, 
borçlarımı ödeyinceye kadar 
alacaklılarımın hakkıdır. Onların 
hakkını vermeden ayağıma bir 
çorap almak bile bana haram 
olsun.’ demiştim. Bugün ise, 
Allah’ın yardımıyla, borcumu 
bitirdim. Artık kimseye tek kuruş 
borcum kalmadı.’ dedi. Sonra 
gözyaşları içinde ayağındaki 
çorapları çıkarıp yeni çoraplarını 
giydi. Ben de o eski çorapları 
hem aziz bir baba yadigârı, hem 
de bir ibret sembolü olarak sakla-
dım. Bu çoraplar her gün bana: 
‘Paralarını ödeyinceye kadar 
bütün kazancım alacaklılarının 
hakkıdır.’ diyor’.

Selim Beyin bakışları bilinmez 
âlemlere dalarken o, nemlenen 
gözlerini kuruladı, sonra dönüp 
duvardaki siyah-beyaz fotografa 
hayran hayran baktı.

‘Babanız sandığımdan da 
büyükmüş Selim Bey. Ben olsay-
dım öyle müreffeh bir hayattan 
sonra anlattığınız gibi bir darlıkta, 
herhalde çıldırırdım.

‘Selim Beye döndü ve
‘Siz ne yapardınız?’ diye 

sordu.
Selim Bey kendisine has 

tebessümü ile:
‘Bir müddet zeytin yerdim, 

sonra...’ dedi ve gülümsedi.
O sırada kapı çalındı, biraz 

önceki beyefendi elinde bir 
Kutuyla içeriye girdi. Kutuyu elim 
Beyin masasına bırakıp çıktı. Se-
lim Bey yerinden kalkıp kutuyu 
alarak Mehmet Beye uzattı.

‘Buyurun, yıllarca size vermek 
istediğimiz emanetiniz.’ dedi. 
Mehmet Bey bilinmez duygular 
içerisinde kutuyu açtı. İçinden 
kadife bir kese çıktı. Keseyi açıp 
içini kutuya boşalttığında merakı 
iyiden iyiye arttı.

Keseden birkaç tane cumhuri-
yet altını ile bir not çıkmıştı. Meh-
met Bey hassasiyetle katlanmış 
kâğıdı açıp okumaya başladı.

Sevgili Mehmet Bey oğlum,
Bazen istediğimizi yaparız, 

çoğu zaman da mecbur olduğu-
muzu...

Tahsil hayatınız boyunca size 
burs vermeyi taahhüt etmiş-
tim. Ancak eğitiminizin son altı 
ayında size burs verme imkânını 
bulamadım.

Bir müddet sonra imkânlarıma 
yeniden kavuştum; lâkin bu sefer 
de size ulaşamadım. Dolayı-
sıyla size borçlandım ve borçlu 
kaldım. Eğer böyle bir borcu 
gözyaşı ve ızdırapla ödemek 
mümkün olsaydı,ben bu borcu 
fazlasıyla ödemiş olurdum. Zira 
sevgili oğlum, bu altı aylık zaman 
diliminde bursunu verememenin 
ızdırabıyla kaç gece ağladım.

Her neyse, bursunuzu tarihle-
rindeki değeriyle altına çevirdim. 
Bu altınlar sizindir.

Bunlar elinize ulaştığında, 
borçlarımın tamamını ödemiş 
olacağım.

Sevgilerimle, Nazif Cebeci.
Mehmet Bey neye uğradığını 

şaşırmıştı.
Bu büyük insanın yüceliği 

karşısında bir çocuk gibi yalnızca 
ağlıyor, ağlıyordu. Selim Bey de 
bir hayli duygulanmıştı. Onun 
da yanaklarından yaşlar süzülü-
yordu.

Bir ara yaşlı gözlerle babası-
nın siyah-beyaz portresine baktı.

Kendisine yıllarca hüzünle 
bakan gözleri, bu sefer sevinçle 
bakıyor gibiydi.

Peki ya siz olsanız ne yapar-
dınız?

Bir müddet zeytinle idare 
edebilir miydiniz?

Siz ne yapardınız?.
Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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3 dönem kesintisiz Gire-
sun Şoförler ve Otomo-
bilciler Esnaf Odası 

Başkanlık seçimini kazanan 
ve güven veren yönetimiyle iz 

bırakan Çeltik, “Şoför esnafımızın 
teveccühüyle yeniden aday oldu-
ğumu ilan ediyorum” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Çel-
tik, Yaptıklarımızla iz bıraktık, Bu 

nedenle yeniden 
adaylığımı açık-
lıyorum” şeklinde 
konuştu.

“Görevde 
bulunduğum 
süreçte şoför 
esnafımızın dert-
leriyle dertlendik, 
sorunlara çö-
zümler üretmek 
için çalıştık Diğer 

Kurumlarla her zaman istişare 
içinde olduk. Oda içinde ve 
dışında çalışmalarımıza devam 
ediyoruz” diyen başkan Çeltik; 
“Bütün dünyayı etkisi altına alan 
pandemi sürecinde bile Giresun 
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 
Odası’nın kapısını açık tuttuk, 
esnafımızın dertleriyle dertlenip, 
çözümler üretmek için çalıştık, 
7/24 esnafımızın yanında olduk”  
ifadelerine yer verdi.

‘ŞEFFAFLIKTAN ÖDÜN 
VERMEYECEĞİZ’

Giresun Şoförler Odası’nda 
şeffaf bir yönetim sergilendiği-

ne vurgu yapan başkan 
Çeltik; “Burası şeffaf bir 
odadır, şeffaf bir yönetim 
sergiledik. Bu konuda ekip 
olarak hiçbir sıkıntımız 
yok. Üyelerimiz her şeyin 
farkındadır. Denetimleri-
miz de ve kararlarımız da 
hiçbir gizlilik yok. Bugüne 
kadar ki süreçte burada 
hiçbir şaibeli işin altına 
imza atmadık, bundan 
sonra da atmayacağımı-
zın bilinmesini istiyorum” 
şeklindeki açıklamasıyla 
yol haritasını netleştirme-
ye devam ediyor.

CELTiK’TEN GUNDEM’E ZiYARET...



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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Kimler? 
Bunu bilmeyecek ne var; 
Tabi ki can-ciğer, olduğu-

muz sınır komşularımız... 
Şu sıralar birbirimizle o 

kadar çok halvet oluyoruz... 
Şu sıralar birbirimizle o 

kadar çok iç-içeyiz ki.. 
Düşman çatlatırcasına; 
Doğuda sınır komşumuz 

İran’la... 
Batıda Yunanistan ve Bul-

garlarla... 
O kadar iç-içeyiz ve sami-

miyiz ki;
“Darısı dostlar başına” 

dedirtiyoruz! 
Her neyse... 
Sohbete ‘giriş’ yapmak için 

bu kadar ısınma turu yeter 
deyip, gelgelelim asıl sohbet 
konumuza... 

Efendim; 
Şu sıralar ülkemizde iki tür-

lü ‘kuyruğa girme’ çeşidi var... 
Birisi; yerli vatandaşların 

girdiği kuyruk... 
İkincisi; sınır dışından 

gelen komşularımızın girdiği 
kuyruk... 

Ve dışarıdan gelenler; 
Ülkemize ucuz alışveriş 

yapmak için geliyorlar... 
Akın-akın gümrük kapıları-

na yığılıyorlar... 
En öne geçmek içinde; 
Adata birbirleriyle yarışıp, 

birbirlerini çiğniyorlar!.. 
Doğu kapımızdan giren 

İranlılar; 
Van ilimizde alışveriş mer-

kezlerinin ve mağazalarının 
uyguladığı ‘Muhteşem Cuma 
İndirimlerinden’ yararlanmak 
için Van ilimize gelip, hem 
alışveriş yapıyorlar ve hem de 
gönüllerince eğlenip, tekrar 
geri dönüyorlar... 

Gerçi ben ‘geri dönüyorlar’ 
ifadesini kullanıyorum kullan-
masına da... 

Ancak, hepsi geri dönüyor 
mu? 

Yoksa, geri dönmemek için 
direniyor mu? orasını bile-
mem... 

Geri dönmemek için ‘dire-
niyor mu’ dememin nedenine 
de; 

İkinci görselde paylaştı-
ğım İranlı kadınların, nasıl 
kendisinden geçmişçesine, 
çarşaftan kurtulup ve çağdaş 
yaşamı özlercesine nasılda 
coşup oynadığını bir kez daha 
görmenizi salık veririm... 

Ki, bu modern ve çağdaş 
giyim görüntüsü; 

Sırından bu yana geçince, 
kara örtülerin atılıp ve yedek-
te getirip giydikleri giysileriyle 
kayıt altına alınan görüntüler-
dir... 

Ve;
Geriye dönenler, sınır ka-

pısında tekrar siyah giysilerin 
içerisine gireceklerdir... 

Neyse... 
Bırakalım da keyiflerince 

eğlensinler... 
Kısa süreli de olsa; elde 

ettikleri özgürlüğün tadını 
çıkarsınlar... 

Ne diyorduk? 
Ha, ucuz alışveriş yapmak 

için ülkemize akın-akın gelen 
komşumuz insanlarının bir-
birine çiğnercesine ‘kuyruğa 
girmesinden’ söz ediyorduk... 

Peki komşumuz Bulgarlar, 
her gün Kapıkule Gümrük 
kapısından giriş yapıp, Edirne 
Pazarında ucuza alışveriş 
yapıyorlar da... 

Neden bizim insanım aynı 
pazarda alışveriş kuyruğuna 
girmiyor? 

Nedeni gayet basit; 
Çünkü komşumuzun (1) 

Livası, bizim paramızla (7) lira 
ediyor... 

Bizim 14.57 liramız ancak 
(1) Euro’ya denk geliyor... 

Daha anlaşılır bir dille 
söylersek; 

Eloğlunun parası gün-
den-güne yükselirken, bizim 
paramızın değeri yerlerde 
sürünüyor... 

E, şimdi bu durumda nasıl 
gereceksin her istediğini al-
mak için alışveriş kuyruğuna? 

Nasıl yarışacaksın eloğ-
luyla? 

Onun için bizimkiler bun-
dan sonra girse girse; 

Bayat ekmek kuyruğuna 
girer... 

Pazar yerinde çürük do-
mates ve patlıcan kuyruğuna 
girer... 

Girse girse; 

Tüp kuyruğuna, şeker kuy-
ruğuna girer... 

Sadaka gibi dağıtılan ku-
manya kuyruklarına girer... 

Zehir saçan kömür kuyruk-
larına girer... 

Birde girse girse; 
Kendisini ‘kuyruklara girme 

alışkanlığı kazandıranları’ o 
da tekrar onların ‘kazanma-
sı’ için ‘oy atma kuyruğuna’ 
girer... 

Yani; 
Bizim bu kadirşinas mil-

letimiz ‘kuyruklara’ yabancı 
değildir... 

Hele hele ‘yeter ki yağlı 
bir kuyruk bulmasın’ her şeyi 
öteler; 

Kendinden vazgeçer!
Yağlı kuyruktan yararlanma 

kuyruğunada girer!
Ne dersiniz; 
Bu abuk-sabuk sohbeti (va-

tan haini) Nazım Hikmet’in, bu 
soğuk sohbetimize bir anlam 
katacak şiiriyle bitirelim mi? 

Tamam... 
Bir şiirle bitirelim o zaman... 
Ünlü şairimiz Nazım Hik-

met, yıllar öncesinde olduğu 
gibi ve bugünleri de görerek 
diyor ki; 

“Akrep gibisin kardeşim,
korkak bir karanlık içinde-

sin akrep gibi.
Serçe gibisin kardeşim,

serçenin telaşı içindesin.
Midye gibisin kardeşim,
midye gibi kapalı, rahat.
Ve sönmüş bir yanardağ 

ağzı gibi korkunçsun, karde-
şim.

Bir değil,
beş değil,
yüz milyonlarlasın maale-

sef.
Koyun gibisin kardeşim,
gocuklu celep kaldırınca 

sopasını
sürüye katılıverirsin hemen
ve âdeta mağrur, koşarsın 

salhaneye.
Dünyanın en tuhaf mahlu-

kusun yani,
hani şu derya içre olup
deryayı bilmiyen balıktan 

da tuhaf.
Ve bu dünyada, bu zulüm
senin sayende.
Ve açsak, yorgunsak, alkan 

içindeysek eğer
ve hâlâ şarabımızı vermek 

için üzüm gibi eziliyorsak
kabahat senin,
— demeğe de dilim varmı-

yor ama —
kabahatın çoğu senin, 

canım kardeşim!”
-----------------------------------

-------- 
Hoş kalın, 
Hoşça kalalım. 
Tekrar görüşmek üzere...

EDİRNEYE GELİP ALIŞVERİŞ EDENLER 
İRAN’DAN VAN’A GELİP EĞLENENLER
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Bülent Arınç: “Beni 
fazla zorlamasınlar!..

Hatta turnike sistemine geçildi. 
Sizi alıp başka kadroya veriyor, 
sizin yerinize başka birini alıyor, onu 
başka kadroya veriyor. KPSS’den 90 
almış insan böyle bir şeye girmiyor 
ama KPSS’de 50 puanı bile olmayan 
birisini istisnai kadrodan alıyor.

- Başımı AK Parti’den başka bir 
partiye çevirmem. AK Parti’de olaca-
ğım, cumhurbaşkanımızın yanında, 
çevresinde olacağım. 

- Ona karşı hiçbir zaman rakip 
olmayacağım diye bir içtihatta bulun-
dum. 

 - Beni fazla zorlamasınlar. Çünkü 
içtihatlar zaman zaman değişebilir.

- Biz güzel bir dönem yaşadık, 
son zamanlarda belki bazı geri 
gidişler var. 2011’de yüzde 50 oyu 
sadece AK Parti’nin çekirdeğinden 
almadık. Şimdi alabilir miyiz? Her-
halde alamayız.

- Renklerin hepsi güzeldi ama 
önce beyaz bozuldu. Beyaz leke-
lendi mi arkası zaten geliyor, alaca 
bulaca...

- Elbette bana karşı söylenmiş 

sözlerden dolayı kendisinden bir he-
lallik dilerim, beklerim. Bu çok önemli 
çünkü benim için...

 - Ben onu Bahçeli gibi görmüyo-
rum, Bahçeli geçmişten beri bizim 
dışımızda bir insan. O ne söylerse 
onunla başka türlü hesaplaşırız 
zamanı, zemini geldiğinde.

- Ama ağabey-kardeş ilişkisi içe-
risinde olan insanlar birbirlerini kır-
mamalı, birbirlerine sırt çevirmemeli. 
Bir adam eşkiyaya sahip çıkarken 
benim kardeş diyebildiğim bir insan 
bana sahip çıkmazsa ben bundan 
gücenirim. Bunun da helallik olarak 
bana dönmesini isterim.

- Birleşik Arap Emirlikleri’nden 10 
milyar dolar gelecek diye herkesi 
karşılıyoruz. Halbuki bu insanlar beş, 
altı seneden beri Türkiye’deki darbe-
nin finansörü olarak anılmışlardı. 

- Buradan dış politikadaki bir 
gerçeği görmemiz lazım: Ebedi 
düşmanlıklar yok, ebedi dostluklar 
da yok, iki tarafın çıkarları var. Bu 
çıkarlar ne kadar örtüşürse ilişkileri-
mizi o kadar iyi götürmeliyiz.

SAKIN TAV OLMA
Fiilen uzakım, gönülden yakın, 
Sırrını bilirim, dönen bu çarkın, 
Bazan zararı var ,fazla merakın, 
Her yeni teklife, maydanoz olma..

Kim neyin peşinde, karşıkine bak, 
Kiminde balta var, kiminde orak, 
Fazla üsteleme, tadında bırak, 
Bir öğün yemeğe, sakın tav olma...

Bazı insanlar var, ördek (!) Kovalar, 
Kendi sazı yoktur, her telden çalar, 
Menfaat uğruna, el, ayak yalar, 
Acına ölsen de, o türden olma...

Albenin yüksekse, selâmlar çapsız, 
Böcekler (!) Isırır, gezme çorapsız, 
Öyle gündeyiz ki: haklılar haksız, 
Çığırtkanlara, sakın tav olma...

Taze olan leşe, konar sinekler, 
Bir tutam ot için, ölür inekler, 
Seni cezbetmesin, yalancı renkler, 
Leş kargalarına, sakın yem olma...
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

‘Batlama’ya İlçe Kurulması Mümkün’
Bu tür büyüme 

imkanları kullanı-
lamadığı için göç 

arttı ve Giresun Büyükşehir 
olamadı” dedi. 

Ordu’da yaptığı izlenim-
leri anlatan Kara”Ordu liman 
kurmak için adeta seferber-
lik ilan etmiş.Giresun ise 
elindeli limanın kıymetini 
bilemedi.Sonra komşu iller-
deki büyümeyi kıskananlar 
oluyor.Ordu ve Trabzon’da 
eldek imkanlar çok doğru 
kullanılıyor.Batlama’nın ilçe 
olması için ANAP dönemin-
de bizler Çaldağ ve İnişdibi 
Belediyelerinin kurulmasına 
öncülük ettik.Fakat bu im-
kanlar yörenin büyütülmesi 
için kullanılmadı.Arazi olarak 
Batlama oldukça büyük bir 
coğrafyaya hitap ediyor”dedi

Kara “Bu ilde bu tür 
önemli hizmetleri planlamak 
lazım.Bunun için siyasilerin,-
sivil toplum örgütlerinin bir 
araya gelip,Giresun’un 
büyükşehir olması için 
yeni ilçeler kurulup ku-
rulmaması konusu de-
taylıca ele alınmalıdır.
Ordu ve Trabzon bu 
tür planlamaları doğru 
yapıyor.Ordu’da ben 
son toplantıda buna 
şahit oldum.Sayın 
Belediye Başkanı,pro-
je üstüne proje üretip 

anlatıyor.Ordu’nun gelece-
ğini dizayn ediyor.Giresun 
da artık hem Batlama hem 
diğer yöreleri nasıl 
Ordu gibi büyüteceği-
ni detaylıca masaya 
yatırmalı.Batlama’ya 
ilçe niye olmasın.
Orada zaten 2 belde 
belediyesi vardı.
İlin yetkilileri ve yöre 
halkı tek yumruk olup 
resmi adımlar atmalı-
dırlar.Ben Batlama’ya 
geçmişte Çaldağ ve 
İnişdibi Belediyeleri 
kurulurken destek 
oldum.Şimdi de üze-
rime düşeni yaparım.
Devletten bu tür 
hizmetleri alabilmek 
için iyi çalışmak ve 
birlikte adımlar atmak 
gerekir.Ordu ve Trab-
zon bu tür hizmetleri 
alacak birlikteliği 
gösterdiği için büyük-

şehir oldu.Giresun’da Güney 
Çevre yolu için hala adım 
atılmadı. Ordu bu işleri çöz-

mek için 15-20 yıl önceden 
planlama yaptı.Önce doğru 
bir planlama lazım” dedi.



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

51 Aralık 
2021 Çarşamba www.giresungundem.com

SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 14 ..... 11 .... 3 ..... 0 ...... 29 .....11 ....18 .....36
2.İ. H. KONYASPOR ............ 14 ..... 7 ...... 5 ..... 2 ...... 23 .....13 ....10 .....26
3.ATAKAŞ HATAYSPOR ..... 14 ..... 8 ...... 2 ..... 4 ...... 23 .....14 ....9 .......26
4.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 14 ..... 7 ...... 3 ..... 4 ...... 20 .....17 ....3 .......24
5.A. ALANYASPOR ............. 14 ..... 7 ...... 3 ..... 4 ...... 20 .....22 ....-2 ......24
6.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 14 ..... 7 ...... 1 ..... 6 ...... 20 .....16 ....4 .......22
7.V. F. KARAGÜMRÜK ....... 14 ..... 6 ...... 4 ..... 4 ...... 21 .....18 ....3 .......22
8.GALATASARAY A.Ş......... 14 ..... 6 ...... 4 ..... 4 ...... 19 .....17 ....2 .......22
9.A. DEMİRSPOR A.Ş. ........ 14 ..... 5 ...... 5 ..... 4 ...... 20 .....18 ....2 .......20
10.BEŞİKTAŞ A.Ş................. 14 ..... 6 ...... 2 ..... 6 ...... 21 .....21 ....0 .......20
11.F. TAV ANTALYASPOR .. 14 ..... 5 ...... 3 ..... 6 ...... 18 .....20 ....-2 ......18
12.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ... 14 ..... 5 ...... 3 ..... 6 ...... 17 .....21 ....-4 ......18
13.ALTAY .............................. 14 ..... 5 ...... 2 ..... 7 ...... 18 .....21 ....-3 ......17
14.D. G. SİVASSPOR ........... 14 ..... 3 ...... 7 ..... 4 ...... 20 .....15 ....5 .......16
15.GZT GİRESUNSPOR ...... 14 ..... 4 ...... 4 ..... 6 ...... 12 .....12 ....0 .......16
16.Y. KAYSERİSPOR ........... 14 ..... 4 ...... 4 ..... 6 ...... 18 .....22 ....-4 ......16
17.Ö. K. Y. MALATYASPOR 14 ..... 4 ...... 1 ..... 9 ...... 12 .....23 ....-11 ....13
18.GÖZTEPE A.Ş. ................. 14 ..... 2 ...... 5 ..... 7 ...... 13 .....20 ....-7 ......11
19.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 14 ..... 2 ...... 4 ..... 8 ...... 13 .....21 ....-8 ......10
20.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 14 ..... 3 ...... 1 ..... 10 .... 12 .....27 ....-15 ....10

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

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

BASKETBOLDA 
2’DE 2 YAPTIK

Parkeye, mutlak galibiyet parolasıyla 
çıkan Yeşil Beyazlılar, mücadelenin 

ilk çeyreğini 26-1’lik galibiyetle geçerken, 
devreye 11-49’luk üstünlükle gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunun 
kontrolünü tamamen ele alan Giresun 
Belediye Gençlik Spor Kulübü, üçüncü 
çeyreği 23-66, son periyodu ise 42-77 önde 
kapatarak, parkeden galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla sezonun ikinci galibiyetini 
hanesine ekleyen Yeşil Beyazlı temsilci-
miz, bu hafta sonu da 19 Eylül Kapalı Spor 
Salonu’nda Diba Spor Kulübü’nü konuk 
edecek. Mücadele Cumartesi günü oyna-
nacak ve saat 15.00’da başlayacak.

Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol 
Ligi’nde oynadıkları ilk iki maçı değerlendi-
ren Giresun Belediye Gençlik Spor Kulübü 
Başkanı Alaattin Hafızoğlu, Giresun Beledi-
ye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun önder-
liğinde şehirde yeniden basketbol havası 
oluşturmak için yola çıktıklarını söyledi.

Hafızoğlu, “Çocukları ve teknik eki-
bi tebrik ediyorum. Başkanımız Aytekin 
Şenlikoğlu’nun vermiş olduğu önemli 
desteklerle lige girdik ve çok şükür iki 
maçımızdan da galibiyetle ayrıldık. Yolu-
muza devam edeceğiz. Tüm Giresunluları 
Cumartesi günü oynayacağımız Diba Spor 
Kulübü maçına davet ediyorum.” dedi.

Türkiye Kadınlar Bölgesel 
Basketbol Ligi’nde mücadele 
eden Giresun Belediye Genç-
lik Spor Kulübü, deplasmanda 
Toroslar Belediye’yi 42-77’lik 

skorla mağlup etti.

BASARI OYKUSU
YAZMAYA DEVAM

İlk 4 maçı kaybettiler. 6. haftada sadece 1 beraberlikleri vardı. İlk gollerini 
6. karşılaşmalarında attılar. Galibiyet içinse 8. haftayı beklediler. Giresun’un çıkışı 

Beşiktaş önünde de devam etti, 7 haftada 4 galibiyet 2 beraberlikle tırmanışa geçtiler.

44 yıl aradan sonra döndü-
ğü Süper Lig’e istediği gibi 
başlayamayan Giresunspor 

sezon başında düşme adayları 
arasında gösteriliyordu. Ancak 
Yeşil- Beyazlılar sergiledikleri 
performansla böyle düşünenleri 
yanılttı. Galatasaray , Kasımpaşa, 
Trabzon, Alanya maçlarını kaybe-
derek sezona başlayan Giresun ilk 
puanını 5. haftada 0-0 biten Konya 
maçında almıştı. İlk golü Fener-
bahçe ‘ye 2-1 kaybettiği mücade-
lede atabilen Yeşil- Beyazlılar ilk 
galibiyet için 8. haftayı beklemek 
zorunda kaldı. Göztepe karşısında 

deplasmanda alınan 1-0’lık skorun 
ardı geldi.

Farkı 4 puan yaptılar
İç sahada Rizespor’u 2-0 yene-

rek duble yapan Yeşil- Beyazlılar’ın 
çıkışı devam etti. Peşinden Ga-
ziantep FK ile berabere kalan 
Giresun’un yükselişi iç sahadaki 
Antalya yenilgisiyle sekteye uğrasa 
da Sivas beraberliğinin ardından ge-
len Yeni Malatya galibiyetiyle ilk kez 
düşme hattının dışına çıktılar. Ço-
tanaklar, dün de Beşiktaş ‘ı devirdi 
ve son 7 maçta topladığı 14 puanla 
ateş hattıyla farkı 4 puana taşıdı.

Kural hatası gündeme geldi!
Beşiktaş, Giresunspor mü-

cadelesinin 11’inde Mert 
Günok, Umut Meraş ve Necip 
Uysal’a yer vermiş ve TFF’nin 
belirlediği 8+3 kuralına uymuştu. 
Fakat 39. dakikada Necip’in kır-
mızı kartla oyun dışında kalması 
ve ardından Sergen Yalçın’ın 
oyuna müdahale etmemesi son-
rasında futbolseverlerin bir kısmı 
maçta kural hatası yapıldığını 
düşündü. Ancak TFF talimatına 
göre sahada 8’den fazla yabancı 
yoksa, kırmızı kartlar sonrasında 
3’ten az Türk oyuncunun sahada 
olması sorun teşkil etmiyor.

Spor Toto Süper Lig ‘in 
14. haftasında Beşiktaş , 
Giresunspor’u konuk ederken, 
ilginç bir an yaşandı. Kara 
Kartal’da mücadeleye Mert 

Günok, Umut Meraş ve Necip 
Uysal 11’de başladı. Böylece 
Siyah-Beyazlılar, Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun daha önce-
den belirlemiş olduğu 8+3 kuralı 
açısından sorun yaşamadı. Fakat 
dakikalar 39’u gösterdiğinde 
Siyah-Beyazlılar’ın kaptanı Necip 
gördüğü kırmızı kart sonrasında 
oyundan atıldı. 

Bu pozisyon sonrasında ise 

Sergen Yalçın oyuna müdahale 
etmedi. Futbolseverlerin bir kıs-
mı ise 3 Türk kuralı nedeniyle 
Beşiktaş’ın kural ihlali yaptı-
ğını düşündü. Ancak TFF’nin 
talimatına göre Kara Kartal 
kurallara aykırı bir durumda 
bulunmadı.

TFF’nin kuralı yerli üzerine 
değil aslında yabancı üzerine... 
Yani TFF diyor ki; sahada en az 
8 yabancı futbolcu bulunacak. 
Bu durumda 10 kişi kalındıktan 
sonra 2 Türk’ün sahada olması 
kurala göre sorun teşkil etmiyor. 

Ancak yerli bir futbolcunun 
oyundan alınıp, yabancı bir fut-
bolcu sahaya sürülürse o zaman 
Beşiktaş’ın sahadaki yabancı 
futbolcu sayısı 9’a çıkacağı için 
kural ihlali söz konusu olur. 

Sergen Yalçın 
ile yola devam
Beşiktaş, son 

olarak Süper 
Lig’in 14. haftasında 
Giresunspor ile karşı 
karşıya gelmiş, maç-
tan 4-0’lık mağlubi-
yetle ayrılmıştı.

Beşiktaş Kulübü 
Asbaşkanı Emre 
Kocadağ, Başkan 
Ahmet Nur Çebi’nin 
de bulunduğu Sergen 
Yalçın ile yapılan 
kritik zirvenin ardından açıklamalar yaptı.

Toplantıda takımın genel durumu ve çı-
kış yolları üzerinde görüşmeler yapıldığını 
kaydeden Kocadağ, “Başarısız gidişin 
nedenleri nedir, tersine çevirmek için ne-
ler yapabiliriz, hocamız neler yapacak, biz 
neler yapacağız değerlendirmeler yaptık. 
Hocamızın kendine ve takımına inancı 
olduğunu kendisi belirtti. Başkanımız ve 
yönetimimizin hocaya olan inancı var. Be-
şiktaş düştüğü yerden kalkacak kuvvete 
sahip. Bugünlerin üstesinden hep birlikte 
geleceğiz.” açıklamasını yaptı. 

“HOCAMIZA GÜVENİYORUZ”
‘Kadro dışı kalan oyuncular olacak 

mı?’ şeklinde gelen soruya Kocadağ, “Şu 
an için o konular gündemde değil. Bu 
hocanın inisiyatifinde. Bize böyle bir talep 
gelmedi.” yanıtını verdi.

Beşiktaş’ın mevcut durumundan ötürü 
Yalçın’ın üzüntülü olduğunu kaydeden 
Kocadağ, “Sene başından beri geldiğimiz 
nokta kolay değil. Hocamıza güveniyoruz. 
İnancımız var. Buradan elele camiamızla 
beraber çıkacağız.” dedi.

“HOCAMIZIN ARKASINDAYIZ”
Sergen Yalçın’a desteklerini sürdü-

receklerini kaydeden Emre Kocadağ, 
“Başkanımız dün bunları belirtti. Biz 
sene başında nasıl, Sergen Yalçın ilk 
geldiğinde nasıl arkasındaysak inancını 
yitirmediği sürece biz onun arkasındayız. 
Biz nedenler üzerinde durduk. Hocamızın 
bizden beklentisi nedir o konular tartıştık. 
Biz hocamıza, futbolcularımıza destek 
olmak için buradayız. Elimizden ne geli-
yorsa yapacağız.”  diye konuştu.

Espiye Derbisini, Es Esspor Kazandı: 2-0
Espiye’nin Süper Amatör Ligdeki iki temsilcisi Espiyespor ile Es Esspor’un 

Tirebolu İlçe Stadı’nda oynadığı derbi maçta gülen taraf Es Esspor takımı oldu…

Giresun Süper Amatör 
Kümede 3’ncü hafta-

nın Tirebolu’da oynanan derbi 
maçında gülen taraf Es Esspor 
oldu. Espiye ilçesinin iki tem-

silcisini Tirebolu İlçe Stadı’nda 
karşı karşıya getiren derbide 
rakibi Espiyespor’u 2-0 yenen Es 
Esspor, böylece ikide iki yaparak, 
ligdeki iddiasını ortaya koydu.

 Tirebolu’da dolu tribünler 
önünde oynanan maçta, gol 
yollarında daha etkili olan Es 
Esspor, 43’ncü dakikada Onur 
Acar ve 54’ncü dakikada Hüse-
yin Aydın’ın golleriyle sahadan 
2-0 galip ayrılmayı başardı. İki 
kırmızı ve 7’de sarı kartın çıktığı 
Espiye Derbisinde galip takım 

Es Esspor’dan Hasan Ergin ile 
Espiyespor’dan Ertuğrul, maçı 
tamamlayamayan isimler oldular. 
Tirebolu İlçe Stadı’nda zaman 
zaman tansiyonun yükseldiği 
heyecanı yüksek mücadelede 
kazanan Es Esspor, böylece ikide 
iki yapıp 6 puana yükselirken; ilk 
iki maçını kazanan Espiyespor’da 
3’ncü maçında ilk yenilgisini 
almış oldu. Siyah-Beyazlıların da 
3 maçta 6 puanı bulunuyor.

(Mahmut BORA – Tirebolu 
Ekspres/TİREBOLU

HAKEMLER: Serkan Yücel 
2, Murat Kalpakçıoğlu 2, Nevzat 
Tomak 2.

ESPİYESPOR: Ahmet 2 – 
Temel Özdemir 2, Engin 3 (temel 
Bekçi 2), Yusuf Özen 3, Emre 1 
(İsa 1) – Ertuğrul 2, Emirhan 2, 
Burak 1 (Gaffar 3), Mustafa 1, 
Yunus Emre 2 – Eren Çolak 2.

ES ESSPOR: H. Mustafa 
4 – Ramazan 3, Avni Rahman 3, 
İbrahim Buğra 3, Çağlar Bakan 2 
(Çağlar Özen 2) – Hasan 2, Uğur 
2 (Rıdvan 2), Hüseyin Aydın 3, 
Soner Bekçi 2, Temel 3 – Onur 
Acar 3 (Ozan 2).

SARI KARTLAR: Yusuf Özen, 
Mustafa, Emre Çolak (Espi-
yespor); Soner, Hasan, Avni ve 
Rıdvan (Es Esspor).

KIRMIZI KARTLAR: Hasan 
(Dk. 60 Es Esspor), Ertuğrul (Dk. 
90+3 Espiyespor).

GOLLER: Dk. 43 Onur Acar, 
dk. 54 Hüseyin Aydın (Espiyes-
por: 0 – Es Esspor: 2).



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 61 Aralık 2021 Çarşamba

Spor Toto Süper Lig ekiple-
rinden GZT Giresunspor, 
Ziraat Türkiye Kupası 4. 

eleme turunda 2 Aralık Perşembe 
günü Ankara Demirspor ile oyna-
yaacağı karşılaşmayı kazanmak 
ve bir üst tura çıkmak istiyor.

Kulüp tesislerinde gerçekleşti-
rilen antrenmanda, yeşil-beyazlı 
oyuncular teknik direktör Hakan 
Keleş yönetiminde teknik ve tak-
tik ağırlık çalışma gerçekleştirdi.

Beşiktaş galibiyeti ile son 
8 maçta yakaladıkları çıkışı 
perçinlediklerini aktaran GZT 
Giresunspor’un teknik direktörü 
Hakan Keleş, kupada da kaza-
narak yollarına devam etmek 
istediklerini söyledi. Ankara De-
mirspor maçında, genç ve fazla 
süre alamayan oyunculara ağırlık 
vereceklerini aktaran Keleş, her 
maçın hikayesinin farklı olduğunu 
belirtti. Keleş, kupa maçından 
sonra sahalarında ligin güçlü 
ekiplerinden Karagümrük ile 
karşılaşacaklarını dile getirerek, 
“Son haftalarda iyi bir çıkış ya-

kaladık. Sahamızda Antalyaspor 
karşısında şanssız bir yenilgi 
aldık. Ancak bu yenilgiyi hemen 
telafi ettik. Cumartesi günü de 
tüm Türkiye’nin merakla beklediği 
maçta Beşiktaş karşısında çok 
önemli bir galibiyet aldık. Beşik-
taş’ı tam 48 yıl sonra yenmeyi 
başardık. Ama bu maçı kazan-
mamıza rağmen her şey bitmiş 
değil. Daha oynayacağımız 
çok maç var. Bu maçlardan en 
yüksek puanı alarak ilk yarıyı orta 
sıralarda bitirmek istiyoruz” dedi.

Teknik direktör Keleş, önce 
Ankara Demirspor sonra da 
Fatih Karagümrük ile oynaya-
cakları maçlarda taraftarları yine 
yanlarında görmek istediklerini 
ifade ederek, “Kupa maçı hafta 
içi olduğu için belki taraftarı-
mız gelemeyebilir. Ancak pazar 
günü Karagümrük maçında tüm 
taraftarlarımızı yine yanımızda 
görmek istiyoruz. Karagümrük 
maçını da kazanarak Beşiktaş 
galibiyetini daha anlamlı hale 
getirmek istiyoruz” diye konuştu

FIRSAT AYAGINIZA GELDi
Beşiktaş engelini 4-0 gibi açık farkla geçen ve büyük moral depolayan Giresunspor, şimdi kupayı düşünmeye başladı. Perşembe günü Ankara 
Demirspor’u konuk edecek olan temsilcimiz kazanarak yoluna dervam etmek istiyor. Genç ve fazla süre almayan oyunculara ağırlık verilecek.

GZT Giresunspor Kulüp 
Basın Sözcüsü Halil İbrahim 

Önal, Beşiktaş karşısında önemli 
bir galibiyet aldıklarını ifade ede-
rek, “Tılsım çözüldü, artık rüzgarı 
arkamıza aldık” dedi.Önal, yaptığı 
açıklamada, İstanbul’a kazanmaya 
gittiklerini ve rakipleri karşısında oy-
nadıkları kontrollü oyun sonrasında 
3 puanı alarak sahadan ayrıldıkları-
nı söyledi.

Maçın ilk dakikasından son 
dakikasına kadar disiplinli bir oyun 
sergilediklerini, bunun karşılığını da 
aldıklarını ifade eden Önal, “Ligin 

başından beri zaten iyi oynayan bir 
takımımız vardı fakat oynadığımız 
oyunu skora yansıtamıyorduk. Bunu 
bilerek durumu tersine çevirmek 
ve rakibimizi yenmek için sahaya 
çıktık. Disiplinli bir oyun sonrasında 
oyuncuların verdiği büyük emekle 
birlikte rakibimizi yenmeyi başardık. 
Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Artık 
tılsım çözüldü ve rüzgarı arkamıza 
aldık. Bundan sonra da aynı disiplin 
içinde galibiyetlere devam edece-
ğiz. İstanbul’da kazanan biz olduk 
şimdi önümüzdeki maçlara hazırla-
nacağız” diye konuştu.

‘TILSIM COZULDU’KiRALIK 
OYUNCULAR

Süper Lig’de Beşiktaş’ı 4-0 mağlup 
eden GZT Giresunspor’da, iki kiralık 

futbolcu, performanslarıyla öne çıktı.
Galatasaray ‘dan beklentilerin altın-

da kalan Okan’ı ve Trabzonspor ‘dan 
kiralanan Diabate performanslarıyla 
dikkat çekiyor. Okan ligde 11 müca-
delede görev alırken kalesinden 9 gol 
gördü. Maç başı 2.7 (77%) kurtarış 
yüzdesine sahip olan 26 yaşındaki 
eldiven,  Beşiktaş karşısında 4’te 4’le 
yüzde yüz kurtarış oranıyla oynadı.

Okan, kalesinde devleşti
Çotanaklar’ın file bekçisi, mü-

cadele 0-0 devam ederken 
iki kritik kurtarışa imza attı. 9’da 
Ghezzal’ın füzesinde gol izni ver-
meyen Okan, 14’te de Rosier’e 
şans tanımadı.

Giresun’un Beşiktaş deplas-
manındaki zaferinde en büyük 
paylardan biri kaleci Okan 
Kocuk’a aitti. Yeşil-Beyazlı ekibin 
file bekçisi adeta kalesinde 
duvar ördü, Siyah- Beyaz-
lılar’a geçit vermedi. İlk 
tehlikeli atak 9. dakikada 
yaşandı, Ghezzal’ın füze-
sinde Okan Kocuk topu 
çelmeyi başardı.

Beşiktaş 14’te de gole 

yaklaştı. Bu kez sağ bek Rosier 
ileri çıkıp tehlikeli bölgede topla 
buluştu, ancak Okan bir kez daha 
gol izni vermedi. 56’da Batshu-
ayi, 72’de de Larin’in vuruşunu 
çıkaran 26 yaşındaki kaleci 
böylelikle son 3 maçta da kalesini 
gole kapatmış oldu. Okan’ın bu 
performansı Çotanaklar’a 7 puan 
kazandırdı.

Süper Lig’in 14. haftasında 
Giresunspor’u konuk eden 

Beşiktaş’ta Teknik Direktör 
Sergen Yalçın, takımını bu se-
zon ilk kez çift forvetli sistemle 
sahaya sürdü.

Süper Lig’in 14. haftasında 
Giresunspor’u konuk eden 
Beşiktaş’ta Teknik Direktör Ser-
gen Yalçın çift forvetli sisteme 
döndü. Geride kalan haftalar-

da 4-1-4-1 sistemini deneyen 
Yalçın, Giresunspor karşısında 
4-1-3-2 sistemine geçti. Gire-
sunspor önünde kalede Mert 
Günok’u sahaya süren Yalçın, 
savunma dörtlüsünü ise Rosier, 
Vida, Necip ve Umut Meraş’tan 
kurdu. Ön liberoda Josef de 
Souza’yı oynayan Yalçın, orta 
sahayı ise Ghezzal, Pjanic ve 
N’Koudou’ya teslim etti. Sergen 

Yalçın Batshuayi ve Larin 
ikilisini ise çift forvet olarak 
Giresunspor karşısında oyuna 
sürdü. Bu sezon oynadığı maç-
larda atak ve oyunun hakimi bir 
görüntü vermesine karşın gol 
yollarında etkisiz kalan Beşik-
taş’ta, Teknik Direktör Sergen 
Yalçın, çift forvetli sisteme ge-
çerek bu soruna çözüm aradı 
ancak bu yolda işe yaramadı.

iLK KEZ CiFT FORVETLE CIKTILAR


