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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 
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KULESİ TARTIŞMASI 
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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
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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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ABDULLAH KESKİN
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ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
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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
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DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

“Suriye'de 
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öyle mi?..
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VURMA AVCI 
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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

RESİMLER 
SARARIP-SOLMUŞ 

DEMEKKİ TAM 
40 YIL OLMUŞ
(Yazısı Sayfa 4’te)

‘OGRETMENLERiMiZiN
HER ZAMAN YANINDAYIZ’
Parti Giresun Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cemal 
Öztürk, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı.

Öztürk, ülkemi-
zin geçmişten 
bugüne gücü-

nü ve itibarını daha ileri 
noktaya taşımasında, öz-
verisini çocuklarımızdan 
esirgemeyen öğretmen-
lerin, vefakâr gayretleri-
nin payının tartışmasız 
olduğunu söyledi.

Milletvekili Öztürk, ‘Ya-
rın, daha da güçlü olmak 
adına, bugün de, yarın 
da olmazsa olmazımız 
hiç kuşku yok ki eğitim-
dir. Bu yolun yapı taşları 
da kıymetli öğretmenleri-
mizdir’ dedi. 

n SAYFA 3’TE

ÇİLESİZ VE KARA’DAN, BATLAMA 
İLÇE KOMİTESİNE ZİYARET

Türkiye Değişim Partisi Giresun İl Başkanı Selim 
Çilesiz ve Merkez İlçe Başkanı İlhan Kara, 
Batlama ilçe kurma komitesini ziyaret etti

Başkan Çilesiz,  Genel 
Başkanları Musta-

fa Sarıgül’ün, bu projeyi 
yerinde görmek için en 
kısa süre içersinde yeniden 
Giresun’a geleceğini ifade 
ederek, Komite Sözcüsü 
Hakan Cenger’den çalışma-
lar hakkında bilgi aldı.Kara 
ve Çilesiz’e nezaketi için 
teşekkür eden CENGER, 
“Sayın Sarıgül’ün bu jesti 
açıkça bizleri ve yöremizi 
oldukça heyecanlandırdı. 
Sayın Sarıgül’ü, Batlamalı-
lara yakışır şekilde misafir 

edip ağırlayacağımızdan 
kimsenin en ufak bir şüphe-
si olmasın. Komite olarak en 
kısa süre içerisinde topla-
nıp, Sarıgül’ün ziyareti ile 
ilgili hazırlıklılarımızı sizlerle 
paylaşacağız” dedi.

Başkan Kara ise Sarı-
gül’ün yeni fikir ve projelere 
karşı pozitif yaklaşım içinde 
olduğunu ifade ederek 
“Kendisi, hiçbir projeyi 
incelemeden, araştırmadan 
karar vermez. Bu açıdan 
Batlama ziyaretine büyük 
önem veriyoruz” dedi.

BATLAMA’YA GELiYOR’
‘MUSTAFA SARIGUL

Eroğlu Giresunlularla buluştu
İyi Parti Giresun İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu, Gaziosmanpaşa’da bölgede kurulu bulunan Gire-
sun STK Başkan ve yöneticilerinin davetli olduğu programda hemşehrileri ile bir araya geldi.

İyi Parti Gire-
sun İl Başkanı 

Abdulkadir Eroğlu, 
Mehmet Halil Hay-
ta’nın organizesin-
de bölgede kurulu 
bulunan Giresun 
STK Başkan ve 
yöneticilerinin davetli 
olduğu programda 
Gaziosmanpaşa’da 
hemşehrileri ile bir 
araya geldi.

n SAYFA 4’TE

Sergiye yoğun ilgi
Giresun Üniver-

sitesi Görele 
Güzel Sanatlar Fakül-
tesi’ nin açtığı Öğretim 
Elemanları 2.Sergisi 
büyük beğeni topladı.

n 2’DE

Yeniden Refah 
Partisi, 3’Üncü 
Yılını Kutluyor

Duman: 
İktidara 

Yürüyoruz
n 4’TE Giresun Belediye Başkanı 

Aytekin Şenlikoğlu, Giresun’a 
hizmet için var gücüyle çalışıyor.

İlk olarak Ankara’da Başkent Millet 
Bahçesi’nde düzenlenen ‘Gençlik ve 
Yerel Yönetimler’ temalı ‘Tam Bana 
Göre Festival’ adlı festivale katılan 
Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu 
daha sonra ise AK Parti Ekonomiden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Nurettin Canikli’yi, Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 
ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu’nu ziyaret etmişti. 

n SAYFA 2’DE

İstanbul’dan sonra bir takım temaslarda bulunmak için yeniden Ankara’da

Şenlikoğlu’na dur durak yok

Başkan Mehmet Emür, 
Öğretmenleri kutladı SA

YF
A 

2’D
E



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

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

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 
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GRÜ Rektörlük Fuaye 
Salonu’ nda gerçek-
leşen sergiye Rektör 

Prof.Dr. Yılmaz Can, Rektör 
Yardımcısı ve Dekan Vekili 
Prof. Dr.Güven Özdem, Rektör 
Yardımcısı  Prof. Dr. Hüseyin 
Peker,  İl Emniyet Müdürü 
Saruhan Kızılay, Jandarma 
Bölge Komutan  Yardımcısı 
Albay Hakan Eşitgen, İl Jan-
darma Komutan  Yardımcısı 
Albay Murat Özüak, AK Parti İl 
Başkan  Yardımcısı Ekrem Ci-
velekoğlu, CHP İl Başkanı Fikri 
Bilge, Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkan Yardımcısı Na-
mık Kemal Altunbaş, Ak Parti 
Kadın Kolları ARGE Başkanı 
Ümran Turgut, Kızılay Yönetim 
Kurulu Üyesi Rahmi Tozlu, 
akademisyenler, sanatseverler 
ve öğrenciler katıldı.

Serginin açılışında  ko-
nuşma yapan Rektör Prof.Dr 
Yılmaz Can, salonda  birbirin-
den güzel eserler görmekten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek,” Öğretim ve sanat 
yeteneği, 

insanın tabiatı bozulmamış-
sa mutlaka açığa çıkar.Bunu 
ne zaman anlarsınız,  bir este-
tik değer bir güzellik bir sanat 
eseri ile karşılaştığınızda. Bir 
mimari eseri gördüğünüzde 
de  güzelliği ile ahengi ile sizi 
etkiler. Bir musiki parçası duy-
duğunuzda  seslerin notaların 
yan yana dizilişi de sizi etkiler.
İşte şimdi izleyeceğimiz her 
biri bir fırçanın ucundan çıkan 
renkler bir araya gelince güzel-
lik oluşturuyor ve bizi etkiliyor 

bizim ruhumuzda hoş kıpırda-
malar oluyor” dedi. 

Konuşmasında, “Sanat 
genellikle  insana zarafet 
katar, incelik katar yani sanat-
la uğraşanlar biraz duygusal 
olurlar. Sanatın olduğu yerde 
incelik vardır,  güzellik var-
dır, güzelliğin olduğu yerde 
çirkinlik barınamaz” ifadelerine 
yer veren Rektör Can, şunları 
kaydetti:” Sanat işte böyle bir 
olgudur. İstismar edilmezse 
kötüye kullanılmazsa insan için 
insanlık için bir değerdir. Ser-
ginin açılmasına katkı veren, 
emek veren  başta hocamız  
olmak üzere emeği geçen tüm  
arkadaşlarımı   kutluyor, başa-
rılar diliyorum.” 

Açılışta kısa bir konuşma 
yapan İl Emniyet Müdürü 
Saruhan Kızılay da, sanatın  
insanların hayal dünyasının  

gelişmesine önemli katkılar  
sağladığına işaret ederek,” 
Her biri ayrı bir değer olan 
eserlerin yer aldığı bu sergiye 
katılmaktan mutluluk duydum.
Emek veren hocamıza  ve 
diğer hocalarımıza teşekkür 
ediyoruz.  Sayın Rektörümü-
zün  söylediklerine katılıyorum, 
çok güzel ifadelerde bulun-
dular.İnşallah bundan sonra 
da  hayatımızın her notasında 
aynen sanatta yaptığımız gibi, 
her daim değişiklikleri,  farklı 
renkleri  yaşayabiliriz.” dedi.

Bu muhteşem sergiyi 
organize eden Görele Güzel 
Sanatlar Fakültesi Grafik Tasa-
rım Anabilim Dalı Başkanı ve 
Sanat Tasarım Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı Başkanı Doç. 
Dr. Merve Yıldırım, sergi ile 
ilgili bilgi vererek şöyle konuş-
tu:” Önce Görele’ de şimdi de 

burada düzenlediğimiz sergile-
rimize gösterilen ilgiden gurur 
duyduk.Sayın Rektörümüz 
ve Rektör Yardımcılarımız, 
bilimsel projeler üretmemize 
ve hayata geçirmemize hep  
destek verdiler, yanımızda 
oldular.Bu gün, büyük emek 
verdiğimiz eserlerimizin yer al-
dığı  sergimize katılarak bizleri 
onurlandıran tüm konuklarımı-
za  sonsuz teşekkür ediyoruz.

Sergiyi hazırlamamızda bü-
yük emeği olan Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi Resim 
Bölüm Başkanımız Doç. Dr.Na-
lan Okan Akın ve tüm öğretim 
üyesi arkadaşlarımıza teşek-
kürü bir borç biliyoruz.Fakülte 
olarak bu zamana kadar olduğu 
gibi bundan sonra da hep birlik-
te başka başarılara, etkinliklere 
imza atacağız inşallah.” 

Haber: Namık Baltaoğlu.

Sergiye yoğun ilgi

İstanbul’dan sonra bir takım temaslarda bulunmak için yeniden Ankara’da

Şenlikoğlu’na dur durak yok
Bu görüşmelerde devam 

eden ve hedeflenen proje-
ler değerlendirilmişti.

Başkan Şenlikoğlu Ankara 
temaslarının ardından İstanbul’a 
geçmiş ve Giresun Federasyonu 
tarafından düzenlenen ‘14. Gire-
sun Günleri’ne katılarak etkinlik-
lerde yer almıştı.

Belediye Başkanı Aytekin 

Şenlikoğlu, Giresun Günleri’nin 
ardından ise şehrimize dönme-
yerek yeniden Ankara’nın yolunu 
tuttu. Giresun’a hizmet için gece-
sini gündüzüne katan Şenlikoğlu 
Başkent’te bakanlıklar ve genel 
müdürlükler düzeyinde temaslar-
da bulunup hedeflediği projeler 
ile ilgili görüşmeler yaparak 
destek talebinde bulunacak.

Aydın’dan öğretmenlere 
tam destek

AK Parti Giresun Millet-
vekili ve TBMM İçişleri 

Komisyonu Üyesi Av. Kadir 
Aydın, 24 Kasım Öğret-
menler Günü dolayısıyla bir 
mesaj yayımladı.

“Öğretmenler; insanları 
eğitmeyi ve öğretmeyi mes-
lek edinerek evlatlarımıza 
rehberlik eden, yön veren ve 
yaşama hazırlayan kişilerdir. 
Büyüklerimiz, çocukluğu-
muzdan yetişkin olduğumuz 
ana kadar öğretmenliğin çok 
değerli bir meslek olduğunu 
bizlere anlatmışlardır. Zira 
evlatlarımızı kendimizden 
sonra sadece öğretmenle-
re emanet ederiz. Çünkü 

anne ve babanın göstere-
ceği şefkati ve merhameti 
birde bu kutsal meslek çatısı 
altında görev icra eden 
öğretmenlerimizin göstere-
ceğine inanırız. Geleceğin 
büyük Türkiye’sinin inşasını 
sağlayacak gençlerimizi 
yetiştiren öğretmenlerimiz, 
bu memleket için en büyük 
hizmetlerden birini vermek-
tedirler. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’e Başöğretmenlik 
unvanının verildiği bu anlam-
lı günde tüm öğretmenleri-
mizin 24 Kasım Öğretmenler 
Gününü kutluyor, kendilerine 
aileleriyle birlikte sağlıklı ve 
huzurlu bir yaşam diliyorum.”

Başkan Emür 
Öğretmenleri kutladı

Keşap Belediye Başka-
nı Mehmet Emür 24 

Kasım Öğretmenler Günü için 
yazılı mesaj yayınladı. 

“Öğretmenler, insanlığı 
aydınlık yarınlara taşıyan 
adsız kahramanlardır. Ço-
cuklarımızın ve gençlerimizin 
eğitilerek geleceğe hazırlan-
masını sağlayan öğretmenler, 
ülkemizin de bu vesileyle 
geleceğine yön vermektedir. 
Vatanımız, sabırla ve fedakâr-
ca görev yapan öğretmen-
lerimizin omuzları üzerinde 
yükselmiştir. Belediye olarak 
her zaman öğretmenlerimi-
zin yanındayız. İlçede eğitim 
kalitesinin artırılması için 
gece gündüz çalışıyoruz. 
Türk gençliğinin ruhen, fikren, 
ahlâken ve vicdanen iyi yetiş-
mesi; kendisini tüm benliğiyle 
öğrencisine adayan öğret-
menlerden geçmektedir. İnsan 

yetiştirmeyi, aynı zamanda bir 
medeniyet inşasından farksız 
gören şuurla bizlere ve yarının 
sahiplerine müreffeh istikbalin 
kapılarını aralayacak yegâne 
anahtar öğretmenlerimizin 
elindedir. Hiçbir maddi değerle 
ölçülemeyecek olan bu mane-
vi sorumluluğu en iyi şekilde 
taşıyarak görevlerini yapan, 
başta Başöğretmen Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere, 
ahirete göçen ve hayatta olan 
tüm öğretmenlerimizi rahmet 
ve saygıyla anıyorum,  ‘24 
Kasım Öğretmenler Günü’nü 
kutluyorum”

AK Parti Giresun İl Başkanı 
Kenan Tatlı,  Genel Baş-

kan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı 
Erkan Kandemir’in başkanlı-
ğında; Daraltılmış İl Başkanları 
toplantısına katıldı. Ankara’da 

düzenlenen toplantıda, 81 il 
başkanları bir araya gelerek 
istişare ve değerlendirme toplan-
tısı gerçekleştirdi. Toplantıdan 
sonra konuşan İl Başkanı Tatlı, 
Türkiye’nin gelişimi konusunda 

partimizin her bireyi var gücüyle 
çalıştıklarını, bunu da her koşul-
da bir araya gelerek değerlen-
dirme ve istişare toplantılarıyla 
pekiştirdiklerini belirtti. Ülkemizin 
refahına yönelik yapılan kara 

oyunları bu toplantılarda masa-
ya yatırdıklarını da ifade eden 
İl Başkanı, yaptığımız plan ve 
projelerle, milletiğimiz deste-
ğiyle bunların da üstesinden 
geleceğiz” diye konuştu.

Kenan Tatlı, İl Başkanları Toplantısında
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GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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BEN ÇEKTİM 
ÇOCUKLARIM ÇEKMESİN

Her birimizin bir 
gelecek planı var 
gelecek  için, elbette 

umudu ve Gelecek hayali var. 
Hal böyle iken Bizim de ço-
cukluk yıllarımızda ki hikaye-
lerimiz, anılarımız  çektiğimiz 
çileler bugün aynı duygular 
üstümüzde bir iz bıraktığını 
söyleyebiliriz. Gönül coğrafya-
mızda ki yaşam hikayelerimiz 
zor olabilir Şartlar zor olabilir. 
yöremizin coğrafi durumu bizi 
zorluklarla mücadele etmeyi  
öğretiyor. 

Biz o imkanlar da zorlukları 
başardık. Bugünlere geldik 
bugün başka bir dünyayı baş-
ka bir hedefi kurabilmek için 
mücadele ediyoruz. Çektiğimiz 
o   hikayelerimizi okurken Biz 
bizim kurduğumuz yuvada 
yetişen çocuklarımıza aynı 
sıkıntıları yaşatmamak gibi 
bir niyet var Üstümüzde. Ezik 
bir Hatıralar olabilir Hayat 
öykümüz. Biz çektik çocukla-
rımız çekmesin algısı Belki de 
çocuklarımıza yapacağımız 
en büyük yanlışların başında 
olduğunu da düşünmeliyiz. 

Çocuklarımıza acı çekme-
sin zahmet çekmesin mücade-
lemiz Benim tarafımdan yanlış 
olduğunu net bir şekilde ifade 
ediyorum. Neden niçin böyle 
olduğunu da hemen açıkla-
mak istiyorum. 

Bizim geriye dönük bir Hi-
kayemiz oluşmuşsa o ezikleri 
o mücadelelerle hayatımıza 
yön verebiliyor Sak çocukla-
rımızın da bir hikayesi olmalı 
her şeyin güllük gülistanlık içe-
risinde yetiştirdiğimiz çocuklar 
ufak bir sıkıntıda ne yapacak-
larını şaşıra bilirler. Hayatın 
mücadelesini öğretmediniz 
yavrularımız Ulu ortada yani 
gün  içinde Karanlığa gömüle 
bilirler. 

Mutlaka bizim çektiğimiz 
o hayat hikayelerinde ço-
cukluk yıllarına dair birtakım 
hikayelerin öykülerin kendileri 
tarafından yazılmasını da 
öğrenmeleri lazımdır. Biz gece 
gündüz asgari ücretle çalışıp 
ben çektim çocuklarım çekme-
sin hedefimizde iyi  düşünüp. 
Düzgün işler yapmamızı öne-
riyorum. Günümüzde yakın 
çevremizde bir çiftin mücade-
leyi öğrenmeden kurdukları 
yuvada hemen boşanmaya 
gittiğini de hatırlatmak istiyo-
rum. Çocuklarımız Zorlu mü-
cadeleyi öğrenmiş olsalardı o 

yokluk sürecini Çetin bir hayat 
hikayesini öğrenmiş olsalardı 
o şekilde yuvalarını kurup ufak 
mevzulardan meselelerden 
boşanma sürecine gitmemiş 
olurlardı. 

Ben çektim çocuklarım 
çekmesin düşüncesi başından 
sonuna yanlıştır.  Evet hayatta 
bir rengi olmalı o denge sü-
recini hep birlikte çocuklarla 
anne baba yürütülmelidir. 
Çocuklarımıza öğreteceğimiz 
hayatları geleceklerin de onlar 
için büyük bir eğitim olacak-
tır. Her istediklerini yaparsak 
kendimiz yokluk çekip onlara 
yaşatırsak bu sefer hem ken-
dimize hem de onlara zülüm 
etmiş oluruz.

Her ne olursa olsun bir den-
ge şart. Ben çektim çocukla-
rım çekmesin yolculuğumuzu 
bir kez daha gözden geçirin 
çevremizdeki  olan şeyleri iyi 
bir tahlilini yapıp ona göre ço-
cuklarımız da öğreteceğimiz, 
hayatlarını hediye edeceğimiz. 
Gelecek dünyalarını bizim 
elimizle inşa olduğunu bir kez 
daha bilmeliyiz. Biz savaşmayı 
mücadele etmeyi her türlü 
tehlikeye karşı bir tedbirlerin 
olduğunu çocuklarımızı öğre-
temez isek onlara ben çektim 
siz çekmeyin sözümüz boş bir 
söz olduğunu zaman içeri-
sinde onlar da bizle anlamış 
olacağız. Hep birlikte yokluk 
mücadelemizin sonucu bugün-
lerdeki anılarımız öykülerimiz 
ve hikayelerimiz ile bize bir 
geçmişi hatırlatır.

Çünkü yokluk kişinin en 
güzel terbiyeleri en güzel 
tedbirleri en güzel ekonomik 
olarak biri kimleridir. Sonuçta 
Biz ölmedik yavrularımız da 
Ölmez rızkı veren Yüce rab-
bimizdir. O yüzden tehlikeli bir 
hayat karmakarışık bir dünya 
keşfetmeye gerek yok. Herkes 
hak ettiği değeri ile yaşaya-
cak  hak ettiği değer ile veda 
edecektir.

Çocuklarımızın gelecek ha-
yatını Bizimki gibi ya da bizim 
düşüncelerimizde gönderme-
miz doğru olmayacaktır. 

Çocuklarımızı hayatını öğ-
retirken savaşmayı mücadele 
eğitmeni kazanmayı Ve so-
nunda iyi bir hayat kurmalarını 
mutlaka üretmeliyiz. Benim 
çocuğum niye böyle deyip 
dizlerimi izlerimizi vurmanın 
İsyan etmenin bir anlamı kal-
mayacaktır.

‘OGRETMENLERiMiZiN
HER ZAMAN YANINDAYIZ’
Parti Giresun Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cemal Öztürk, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı

Öztürk, açıklamasının 
devamında şu ifadelere 
yer verdi: ’Hiçbir mazeret 

başarının yerini tutamaz. Biz AK 
Parti olarak gelecekteki güçlü 
Türkiye’nin inşasında önce insan 
diyoruz. Bu sebeple, insana yapı-
lan yatırım, insana verilen emek 
bizim için en değerli yatırımdır. Bu 
anlayışın doğal sonucu olarak da 
bütçeden en fazla payı eğitime 
aktardık. Eğitim her şeyden önce 
gelmeli ve hepimizin birinci önce-
liği olmalıdır. Gelecek nesillerin 
her anlamda donanımlı, bilgili ve 
yüksek karakterli nitelikte yetiş-
melerine imkân sağlamak gerekir. 
Gençlerimize, çocuklarımıza bu 

yüksek bilinci aşılayacak olan da, 
sevgili öğretmenlerimizdir.  Öğret-
menlerimiz bu ülkenin geleceğine 
ışık tutmaktalar. Bu anlamda, öğ-
retmenlerimizin gayretlerinin paha 
biçilemez olduğunu belirtmek 
isterim. Gençlerimizi hızla değişen 
dünyada, geleceğe hazırlayacak 
olan tek gücün eğitim ve dola-
yısıyla öğretmenlerimiz olduğu 
inancıyla tüm öğretmenlerimizin 
24 Kasım Öğretmenler Günü’nü 
kutluyorum. Başarılarının deva-
mını diliyorum. Eğitime yıllarını 
vermiş emekli öğretmenlerimize 
de, sağlık ve huzur dilerken, ha-
yatını kaybeden öğretmenlerimizi 
rahmetle anıyorum’ dedi.

‘Ülkemizin Her Yerine Cenaze 
Nakil Hizmeti Veriyoruz’

Yaşamın her anında 
vatandaşların yanında 

olmaya devam eden Giresun 
Belediyesi, yılın 365 günü, haf-
ta sonu, resmi ve dini bayram 
günleri de dâhil olmak üzere 
kesintisiz olarak il içine ve il 
dışına cenaze nakil hizmeti 
veriyor. 

Cenazesi olan vatandaş-
ların cenaze defin sürecini 
kolaylaştırmak için donanımlı 
araçlarla destek sağlayan 
belediye en acılı gününde va-
tandaşların yanında yer alıyor.

Sosyal Belediyeciliğin ge-
reği olarak doğumdan ölüme 
yaşamın her anında vatanda-
şın yanında olan Mezarlıklar 
Müdürlüğü cenaze hizmetleri 
ile de vatandaşların acısını 
hafifletiyor. Vatandaşların en 
acılı günlerinde evrak peşinde 
koşturmadan bir telefonla tek 
merkezden hizmet almalarını 
sağlayan belediye 444 4 028 
veya 188 nolu telefon hattı 
aracılığıyla tüm vatandaşların 
cenaze nakil taleplerini değer-
lendiriyor.

Onarım çalışmaları 
aralıksız sürüyor

Giresun Belediyesi 
çözüm birimi ekipleri 

onarım ağırlıklı olarak şehrin 
çeşitli bölgelerinde çalışma-
larını sürdürüyor.

Ekipler tarafından; Al-
paslan Caddesi’nde çevre 
düzenlemesi, Hacıhüseyin 
Mahallesi Gümüş Sokak’ta 
parke tamiratı, Osmaniye 
Mahallesi Yüzbaşısuyu So-
kak’ta kaldırım tamiratı, Aksu 
Mahallesi Mehmet İzmen 
Caddesi’nde kaldırım tamira-
tı, Şeyhkeramettin Mahallesi 

Göksu Sokak’ta kaldırım 
tamiratı, Gemilerçekeği 
Mahallesi Kazım Karabekir 
Caddesi’nde kaldırım tamira-
tı ve Hacıhüseyin Mahallesi 
General Nuri Erkan Caddesi 
ise parke tamiratı yürütülü-
yor.

Yetkililer, çalışmaların 
kısa zamanda bitirilmesinin 
hedeflendiğini belirterek, 
aciliyet sırasına göre mahal-
le ayrımı yapmadan çalışma 
programının oluşturulacağını 
dile getirdi.

Başkan Şenlikoğlu 
öğretmenlerin yanında
Giresun Belediye Baş-

kanı Aytekin Şenli-
koğlu, 24 Kasım Öğretmenler 
Günü dolayısıyla bir mesaj 
yayınladı.

Şenlikoğlu mesajında, ge-
lecek nesillerin yetişmesinde 
en önemli rolü öğretmenlerin 
üstlendiğini belirterek öğret-
menliğin insanlık tarihinin en 
anlamlı ve ölümsüz mesleği 
olduğunu söyledi.

Başkan Şenlikoğlu şöyle 
devam etti:

“Öğretmenlerimiz; ülke-
mizi gelecekte yeni ufuklara 
taşıyacak olan çocuklarımızı 
her türlü bilgi ve beceri ile 
donatan kutsal bir mesleğin 
mensuplarıdır. Bir toplumun 
aydınlık gelece-
ğini eğitimle inşa 
eden, nesillere 
bilgiyi, ahlakı, 
davranış biçimini 
saygı ve sevgiyle, 
sabırla nakış gibi 
işleyen en büyük 
değerlerimiz öğ-
retmenlerimizdir.

Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ‘Öğ-
retmenler, yeni 

nesil sizin eseriniz olacaktır’ 
sözünde belirttiği gibi, öğret-
menlerimizin üstlendiği görev, 
toplumsal ve bireysel an-
lamda en kutsal görevlerden 
biridir. Vatanperver, milli ve 
manevi değerlerimizi özümse-
miş ahlaklı nesillerin yetişme-
sinde öğretmenlerimize büyük 
görev düşmektedir. 

Bu vesileyle tüm öğretmen-
lerimizin 24 Kasım Öğret-
menler Günü’nü tekrar tebrik 
ediyor; terör saldırılarında ve 
vazife sırasında kaybettiğimiz 
şehit öğretmenlerimiz başta 
olmak üzere ebediyete irtihal 
eden tüm öğretmenlerimize 
rahmet diliyorum.”
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Giresun'da;köyde üretilen süt ve 
yoğurtları bir telefonla evinize 
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“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

Başkanlığı şahsî çıkar ve menfaat aracı görmek isteyenler, 
makam ve mevki elde etmek, belediye başkanlığı ve milletvekilliğine 
basamak olarak kullanmak isteyenler; il/ilçe başkanlıklarından uzak 
tutulmalı.
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“Bir kunduracının elinde kuyumcunun aleti, kuma ekilmiş dane 
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gibi bir algı yaratılmak 
istenmektedir.
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görevden alınma gerekçeleri  olarak 
sıralanmıştır. Diğer anlamda  ,bizim 
uyarılarımız, yapmayın dediğimiz 
işler sadece bir  günah keçisine 
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oyu veren İl Genel Meclisi üyeleri, 
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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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GRÜ Rektörlük Fuaye 
Salonu’ nda gerçek-
leşen sergiye Rektör 

Prof.Dr. Yılmaz Can, Rektör 
Yardımcısı ve Dekan Vekili 
Prof. Dr.Güven Özdem, Rektör 
Yardımcısı  Prof. Dr. Hüseyin 
Peker,  İl Emniyet Müdürü 
Saruhan Kızılay, Jandarma 
Bölge Komutan  Yardımcısı 
Albay Hakan Eşitgen, İl Jan-
darma Komutan  Yardımcısı 
Albay Murat Özüak, AK Parti İl 
Başkan  Yardımcısı Ekrem Ci-
velekoğlu, CHP İl Başkanı Fikri 
Bilge, Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkan Yardımcısı Na-
mık Kemal Altunbaş, Ak Parti 
Kadın Kolları ARGE Başkanı 
Ümran Turgut, Kızılay Yönetim 
Kurulu Üyesi Rahmi Tozlu, 
akademisyenler, sanatseverler 
ve öğrenciler katıldı.

Serginin açılışında  ko-
nuşma yapan Rektör Prof.Dr 
Yılmaz Can, salonda  birbirin-
den güzel eserler görmekten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek,” Öğretim ve sanat 
yeteneği, 

insanın tabiatı bozulmamış-
sa mutlaka açığa çıkar.Bunu 
ne zaman anlarsınız,  bir este-
tik değer bir güzellik bir sanat 
eseri ile karşılaştığınızda. Bir 
mimari eseri gördüğünüzde 
de  güzelliği ile ahengi ile sizi 
etkiler. Bir musiki parçası duy-
duğunuzda  seslerin notaların 
yan yana dizilişi de sizi etkiler.
İşte şimdi izleyeceğimiz her 
biri bir fırçanın ucundan çıkan 
renkler bir araya gelince güzel-
lik oluşturuyor ve bizi etkiliyor 

bizim ruhumuzda hoş kıpırda-
malar oluyor” dedi. 

Konuşmasında, “Sanat 
genellikle  insana zarafet 
katar, incelik katar yani sanat-
la uğraşanlar biraz duygusal 
olurlar. Sanatın olduğu yerde 
incelik vardır,  güzellik var-
dır, güzelliğin olduğu yerde 
çirkinlik barınamaz” ifadelerine 
yer veren Rektör Can, şunları 
kaydetti:” Sanat işte böyle bir 
olgudur. İstismar edilmezse 
kötüye kullanılmazsa insan için 
insanlık için bir değerdir. Ser-
ginin açılmasına katkı veren, 
emek veren  başta hocamız  
olmak üzere emeği geçen tüm  
arkadaşlarımı   kutluyor, başa-
rılar diliyorum.” 

Açılışta kısa bir konuşma 
yapan İl Emniyet Müdürü 
Saruhan Kızılay da, sanatın  
insanların hayal dünyasının  

gelişmesine önemli katkılar  
sağladığına işaret ederek,” 
Her biri ayrı bir değer olan 
eserlerin yer aldığı bu sergiye 
katılmaktan mutluluk duydum.
Emek veren hocamıza  ve 
diğer hocalarımıza teşekkür 
ediyoruz.  Sayın Rektörümü-
zün  söylediklerine katılıyorum, 
çok güzel ifadelerde bulun-
dular.İnşallah bundan sonra 
da  hayatımızın her notasında 
aynen sanatta yaptığımız gibi, 
her daim değişiklikleri,  farklı 
renkleri  yaşayabiliriz.” dedi.

Bu muhteşem sergiyi 
organize eden Görele Güzel 
Sanatlar Fakültesi Grafik Tasa-
rım Anabilim Dalı Başkanı ve 
Sanat Tasarım Yüksek Lisans 
Anabilim Dalı Başkanı Doç. 
Dr. Merve Yıldırım, sergi ile 
ilgili bilgi vererek şöyle konuş-
tu:” Önce Görele’ de şimdi de 

burada düzenlediğimiz sergile-
rimize gösterilen ilgiden gurur 
duyduk.Sayın Rektörümüz 
ve Rektör Yardımcılarımız, 
bilimsel projeler üretmemize 
ve hayata geçirmemize hep  
destek verdiler, yanımızda 
oldular.Bu gün, büyük emek 
verdiğimiz eserlerimizin yer al-
dığı  sergimize katılarak bizleri 
onurlandıran tüm konuklarımı-
za  sonsuz teşekkür ediyoruz.

Sergiyi hazırlamamızda bü-
yük emeği olan Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi Resim 
Bölüm Başkanımız Doç. Dr.Na-
lan Okan Akın ve tüm öğretim 
üyesi arkadaşlarımıza teşek-
kürü bir borç biliyoruz.Fakülte 
olarak bu zamana kadar olduğu 
gibi bundan sonra da hep birlik-
te başka başarılara, etkinliklere 
imza atacağız inşallah.” 

Haber: Namık Baltaoğlu.

Sergiye yoğun ilgi

İstanbul’dan sonra bir takım temaslarda bulunmak için yeniden Ankara’da

Şenlikoğlu’na dur durak yok
Bu görüşmelerde devam 

eden ve hedeflenen proje-
ler değerlendirilmişti.

Başkan Şenlikoğlu Ankara 
temaslarının ardından İstanbul’a 
geçmiş ve Giresun Federasyonu 
tarafından düzenlenen ‘14. Gire-
sun Günleri’ne katılarak etkinlik-
lerde yer almıştı.

Belediye Başkanı Aytekin 

Şenlikoğlu, Giresun Günleri’nin 
ardından ise şehrimize dönme-
yerek yeniden Ankara’nın yolunu 
tuttu. Giresun’a hizmet için gece-
sini gündüzüne katan Şenlikoğlu 
Başkent’te bakanlıklar ve genel 
müdürlükler düzeyinde temaslar-
da bulunup hedeflediği projeler 
ile ilgili görüşmeler yaparak 
destek talebinde bulunacak.

Aydın’dan öğretmenlere 
tam destek

AK Parti Giresun Millet-
vekili ve TBMM İçişleri 

Komisyonu Üyesi Av. Kadir 
Aydın, 24 Kasım Öğret-
menler Günü dolayısıyla bir 
mesaj yayımladı.

“Öğretmenler; insanları 
eğitmeyi ve öğretmeyi mes-
lek edinerek evlatlarımıza 
rehberlik eden, yön veren ve 
yaşama hazırlayan kişilerdir. 
Büyüklerimiz, çocukluğu-
muzdan yetişkin olduğumuz 
ana kadar öğretmenliğin çok 
değerli bir meslek olduğunu 
bizlere anlatmışlardır. Zira 
evlatlarımızı kendimizden 
sonra sadece öğretmenle-
re emanet ederiz. Çünkü 

anne ve babanın göstere-
ceği şefkati ve merhameti 
birde bu kutsal meslek çatısı 
altında görev icra eden 
öğretmenlerimizin göstere-
ceğine inanırız. Geleceğin 
büyük Türkiye’sinin inşasını 
sağlayacak gençlerimizi 
yetiştiren öğretmenlerimiz, 
bu memleket için en büyük 
hizmetlerden birini vermek-
tedirler. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’e Başöğretmenlik 
unvanının verildiği bu anlam-
lı günde tüm öğretmenleri-
mizin 24 Kasım Öğretmenler 
Gününü kutluyor, kendilerine 
aileleriyle birlikte sağlıklı ve 
huzurlu bir yaşam diliyorum.”

Başkan Emür 
Öğretmenleri kutladı

Keşap Belediye Başka-
nı Mehmet Emür 24 

Kasım Öğretmenler Günü için 
yazılı mesaj yayınladı. 

“Öğretmenler, insanlığı 
aydınlık yarınlara taşıyan 
adsız kahramanlardır. Ço-
cuklarımızın ve gençlerimizin 
eğitilerek geleceğe hazırlan-
masını sağlayan öğretmenler, 
ülkemizin de bu vesileyle 
geleceğine yön vermektedir. 
Vatanımız, sabırla ve fedakâr-
ca görev yapan öğretmen-
lerimizin omuzları üzerinde 
yükselmiştir. Belediye olarak 
her zaman öğretmenlerimi-
zin yanındayız. İlçede eğitim 
kalitesinin artırılması için 
gece gündüz çalışıyoruz. 
Türk gençliğinin ruhen, fikren, 
ahlâken ve vicdanen iyi yetiş-
mesi; kendisini tüm benliğiyle 
öğrencisine adayan öğret-
menlerden geçmektedir. İnsan 

yetiştirmeyi, aynı zamanda bir 
medeniyet inşasından farksız 
gören şuurla bizlere ve yarının 
sahiplerine müreffeh istikbalin 
kapılarını aralayacak yegâne 
anahtar öğretmenlerimizin 
elindedir. Hiçbir maddi değerle 
ölçülemeyecek olan bu mane-
vi sorumluluğu en iyi şekilde 
taşıyarak görevlerini yapan, 
başta Başöğretmen Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere, 
ahirete göçen ve hayatta olan 
tüm öğretmenlerimizi rahmet 
ve saygıyla anıyorum,  ‘24 
Kasım Öğretmenler Günü’nü 
kutluyorum”

AK Parti Giresun İl Başkanı 
Kenan Tatlı,  Genel Baş-

kan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı 
Erkan Kandemir’in başkanlı-
ğında; Daraltılmış İl Başkanları 
toplantısına katıldı. Ankara’da 

düzenlenen toplantıda, 81 il 
başkanları bir araya gelerek 
istişare ve değerlendirme toplan-
tısı gerçekleştirdi. Toplantıdan 
sonra konuşan İl Başkanı Tatlı, 
Türkiye’nin gelişimi konusunda 

partimizin her bireyi var gücüyle 
çalıştıklarını, bunu da her koşul-
da bir araya gelerek değerlen-
dirme ve istişare toplantılarıyla 
pekiştirdiklerini belirtti. Ülkemizin 
refahına yönelik yapılan kara 

oyunları bu toplantılarda masa-
ya yatırdıklarını da ifade eden 
İl Başkanı, yaptığımız plan ve 
projelerle, milletiğimiz deste-
ğiyle bunların da üstesinden 
geleceğiz” diye konuştu.

Kenan Tatlı, İl Başkanları Toplantısında



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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Ali Zafer Topşir

Vay be! 
Sanki günler bir tahıl 

tanesi... 
Ve zaman bir taş değirme-

ni; 
İnsan ömrünü un gibi 

öğütüyor! 
Hani, Cahit Sıtkı Ta-

rancı 35 Yaş Şiirinde; 
“Zamanla nasıl deği-

şiyor insan, 
Hangi resmime bak-

sam ben değilim 
Nerde o günler, o 

şevk, o heyecan? 
Bu güler yüzlü insan 

ben değilim; 
Yalandır kaygısız ol-

duğum yalan” der ya... 
Böyle ifade eder ya, 

geçen yılları... 
Böyle ifade eder ya, 

sararan fotoğrafları... 
Meğer şairin be-

timlemesi ne kadarda 
doğruymuş... 

Farkına varmadan 
geçirdiğimiz yıllar; 

Meğer siyah-beyaz çektir-
diğimiz fotoğrafları soldurur-
muş... 

Tıpkı; 
Tam 40 yıl önce çektirdi-

ğimiz fotoğrafları soldurduğu 
gibi... 

Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
İşte bugünkü sohbe-

timizde bu sararıp-solan 
fotoğrafların içeriği üzerine 
olacak...

Yıl: 1981 
Yani bu tarih; 
Hem Mustafa Kemal 

Atatürk’ün 100. doğum 
yılı... 

Ve hem de ‘başöğret-
men’ kabul edilmesinin 53. 
yılı.. 

12 Eylül Faşist darbe-
cilerinin 1.takvim yılını 
doldurduğu yıl.. 

Darbeci erkler; 
Hani Atatürk’ü sözde 

çok seviyorlardı ya! 
Hani sevgilerini ye-

re-göğe sığdıramıyorlardı ya! 
Hani Atatürk’ün felsefesini 

yaşamın pratiğine taşımak 
yerine; 

Büstlerini pazara çıkararak, 
düşüncelerini mezara sokma-
yı kafaya koymuştular ya!... 

İşte bu 12 Eylül darbecileri; 
Kurbağaları birdenbire 

ürkütmemek için Atatürk’ün 
‘başöğretmen’ ilan edildiği ‘24 
Kasım’ tarihini ‘Öğretmenler 
Günü’ ilan ettiler... 

Halbuki biz öğretmenlerin 
daha önce kutladığı ‘öğret-
menler günü’ vardı... 

Kendi ülkemiz özelinde; 
Öğretmen Okullarının ki 16 

Mart... 
Köy Enstitülü öğretmenler 

ise hem 16 Martı ve birde 

kuruluş tarihi olan ‘17 Nisan’ 
tarihini ‘Öğretmenler Günü’ 
olarak kutlanıyordu...

Ve birde tüm dünya öğret-
menleriyle birlikte kutladığı-
mız; ‘5 Ekim Dünya Öğret-
menler Günü’ vardı... 

Her neyse... 
Öğretmenler gününün 

sayısı önemli değil; 
Keşke ‘öğretmenler günü’ 

yılda bir-iki kez değil de, 365 
gün olsa... 

365 gün olsa da; 
Yılda bir kez öğretme-

ne duyulan saygı, sevgi ve 
yapılan övgüler 365 günün 
içerisini doldursa... 

Tekrar şu ‘24 Kasım Öğret-
menler Gününe’ geri dönecek 
olursak; 

Bundan tam 40 yıl önce 
‘24 Kasım’ tarihi ‘Öğret-
menler Günü’ olarak ilan 
edildi... 

Ve yurt genelinde çeşitli 
etkinliklerle kutlanması 
istendi... 

Bizlerde o tarihte so-
ruşturmalarımız devam 
ettiği için henüz sağa sola 
savrulmamıştık... 

Ve Dereli ilçesinin mer-
kezinde görev yapıyorduk.. 

‘24 Kasım Öğretmen-
ler Günü’ yapılacak olan 
kültürel ve sanatsal etkin-
liğin sorumluluğunu bana 
verdiler... 

Ve bende ilçe merkezin-
de bulanan İlkokul, Orta-
okul, lise ve İmam-Hatip 

okulunda çalışan öğretmen 
arkadaşlardan bir ekip kur-
dum... 

Eğitim-öğretim ve öğret-
men içerikli kısa oyunlar... 

Skeçler... 
Parodiler... 
Öğretmen arkadaşların biz-

zat kendilerinin oynadığı Halk 
Oyunları... 

Öğretmenler Korosu gibi 
sanatsal etkinliklerle çok 
güzel bir sanat etkinliği yaptık 
‘24 kasım Öğretmenler Günü-
nün’ ilk yılında... 

Yani; 1981’de... 
Ve yaptığımız bu etkinlik 

ilçe halkı tarafından o kadar 
çok beğeni topladı ki; gün-
lerce sokakta ve aile içinde 
sohbetleri yapıldı... 

Hatta ve hatta biraz çok 
fazla iddialı olacak ama; 

Bu yaptığımız ‘24 kasım 
Öğretmenler Günü’ etkinliği, 
başta il merkezi olmak üzere 
birçok ilçenin etkinliğinden 
daha güzel olduğu için Keşap 
ilçemizde de bu etkinliği sah-
neledik... 

İl merkezinde de yaptığı-
mız bu etkinliği gösterime 
sunmamızı istemişlerdi ama... 

(Gerekçesini şimdi unut-
tum) il merkezinde de -çok 
istememize- rağmen bu çok 
beğenilen programımızı gös-
terememiştik... 

Bu ‘24 Kasım Öğretmenler 
Günü’ içerikli sohbetimizi gör-
selde paylaştığım sararmış 
fotoğraflar üzerinden sonlan-
dırmak isterim... 

Birinci görselde paylaştı-
ğım sararmış fotoğrafta; 

Benimle (rahmetli) sevgili 
arkadaşım Ali Özdemir ile 
‘İBİŞ ALFABE ÖĞRENİYOR’ 
skecinin kostümüyle oyun 
bitiminde çekilen resim... 

(Önümüzdeki öğrencide 
Cihan Mamaş) 

İkinci görselde ise; 
Sevgili öğretmen arkada-

şımız Veysi Balçık ile -sırtına 
binilenlerle, binenleri anlatan- 
bir ortaoyunu gülmecesi... 

Yarın tekrar görüşmek 
üzere; 

Hoş kalın, 
Hoşça kalalım... 
Ve tekrar buluşalım...

RESİMLER SARARIP-SOLMUŞ 
DEMEKKİ TAM 40 YIL OLMUŞ

Program ile ilgili bir 
konuşma yapan 
Mehmet Halil Hayta, 

“İyi Parti’nin Giresun İl Başka-
nı Sayın Abdulkadir Eroğlu’nu 
bölgemizde ağırlamak istedik. 
Başkanımızın samimi ve içten 
konuşmaları için teşekkür edi-
yoruz. İnşallah kendileri ile daha 
sonra tekrar bir araya gelece-
ğiz.” Dedi. 

İyi Parti Genel Merkez Sen-
dikalardan Sorumlu Koordiantör 
Dr. Hasan Pekdemir’de yaptığı 
konuşmada yıllarca sendikacılık 
yaptığını, bugün siyasette İyi 

Parti’yi tercih ederek çalışmaya 
devam ettiğini belirterek Gire-
sunlu hemşehrileri olmkatan 
mutlu olduğunu ifade etti.

İyi Parti Giresun İl Başka-
nı Abdulkadir Eroğlu’nun ise 
yaptığı konuşmalarda samimi 
ifadeleri dikkat çekti. Eroğlu, 
Giresun’un belli başlı sorunla-
rına dikkat çekerken, “Bütün 
illerin çevre yolu günyedne 
geçiyor. Bir Giresun’da sahilden 
çevre yolu geçiyor. Bu yol acilen 
güneyden geçmelidir. Dereli 
Şebinkarahisar yolunda devlet 
150 senedir uğraşıyor, bitmedi.” 

ifadelerini kullandı.
Giresunluların İstanbul’da 

siyasi partilerde görev almaları 
gerektiğini ifade eden Başkan 
Eroğlu,  İstanbul siyasetinde 
Giresunlu azlığına dikkat çekti. 
Eroğlu, Giresunlu hemşehrileri-
nin siyasette daha fazla olmaları 
için önümüzdeki süreçte daha 
etkin rol almayı hedeflediğini 
ifade etti. Programa katılan her-
kes tek tek söz alarak Giresun 
ve siyaset ile ilgili düşüncelerini 
aktardılar. Gayet verimli geçen 
toplantı samimi ve uzun bir soh-
bet ortamında devam etti.

Eroğlu Giresunlularla buluştu
İyi Parti Giresun İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu, Gaziosmanpaşa’da bölgede kurulu bulunan Gire-
sun STK Başkan ve yöneticilerinin davetli olduğu programda hemşehrileri ile bir araya geldi.Yeniden Refah Partisi,ku-

ruluş yıldönümünü kutluyor.
Giresun İl Başkanı Ömer Du-
man,Fatih Erbakan liderliğinde 
iktidara geleceklerini söyledi

Duman” Bundan 3 yıl önce,  
“23 Kasım 2018 Cuma” günü  
99 Kurucu Üyemizin imzala-
rıyla Yeniden Refah Partimizi 
kurduk…

Partimizi kurduğumuz gün 
Ankara’da, Hacı Bayram-ı Veli 
Hazretleri’nin dizinin dibinde 
çekmiş olduğumuz besmele 
ile,  Eyyub-el Ensari Hz.’lerinin 
huzurunda yapılan dualarla 
yola revan olduk.

Yeniden Refah Partimizi 
kurarken binlerce yol arkada-
şımızla birlikte yaşadığımız 
heyecan, merhum Liderimiz 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Hocamız’ın 1969’da başlattığı 
kutlu yürüyüşün ilk adımlarının 
heyecanı ile aynı heyecandı.

Partimizi kurarken, yola 
çıkarken karşılaşacağımız zor-
lukları biliyorduk...

1. 40 yılı bizzat yaşadığı-
mız için, 2. 40 yılda da nasıl 
engellerle karşılaşacağımızı, 
hangi sıkıntılarla karşı karşıya 

kalacağımızı, bu yolun uzun ve 
meşakkatli bir yol olduğunu, bu 
yolda yürümenin zor ve zah-
metli olduğunu biliyorduk…

Bütün zorluklara karşın sab-
rın, mücadelenin, kararlılığın, 
azmin, cihat şuuruyla çalış-
manın,  Milletimiz’i,  tüm İslam 
Alemi’ni ve  tüm mazlumları 
maddi ve manevi sıkıntılarından 
kurtarma heyecanının, imanın 
ve inancın karşısında hiçbir 
beşeri gücün duramayacağını 
da biliyorduk ve bu şuurla yola 
çıktık…

-Milli Görüş  Lideri Erbakan 
Hocamız’ın

EYY MG’ÇÜLER …
TARİHE BAKIN
İNANCINIZA SARILIN,    

MİLLİ GÖRÜŞE SARILIN
ZULÜM EBEDİ OLA-

MAZ, 
KÖTÜLÜK MUTLAKA HÜS-

RANA UĞRAYACAKTIR,
BATIL MUTLAKA MAĞLUP 

OLACAKTIR,
ALLAH NURUNU TAMAM-

LAYACAKTIR
sözlerine kulak vererek yola 

çıktık…
-Yine Erbakan Hocamız’ın;

“Biz tarih boyunca büyük 
zaferlerimizi ……………, biz 
bütün büyük zaferlerimizi iman, 
iman, imanla kazandık…!!”

sözlerine kulak vererek yola 
çıktık…

-“Eğer biz inanır ve çalışır-
sak Allah bize yardım eder,  
Allah bize yardım ederse kimse 
bize galip gelemez…!!”  inan-
cıyla yola çıktık…

-Milletimiz için “Paylaşımda 
Adalet” ve “Yönetimde Adalet”i 
tesis edeceğimize dair  “Milli 
Görüş sözü” vererek yola revan 
olduk. 

-Bu kutlu davanın yarı yolda 
kalmayacağını, Milli Görüş çı-
narının yeni sürgünler vereceği-
ni bir kez daha gösterdik.

- “1. Kırk Yılda”  Milletimize 
efsane hizmetler yapan Milli 
Görüş Hareketi’nin,  “2. Kırk 
Yılda” da bu hizmetleri sürdüre-
ceğinin bir kez daha müjdesini 
verdik. 

Bir kurtuluş ümidi bekleyen 
İslam Alemi’ne ve tüm mazlum-
lara; 

“Üzülmeyin, ye’se düşmeyin, 
yola çıktık geliyoruz”  dedik …” 
dedi.

Yeniden Refah Partisi, 3’Üncü Yılını Kutluyor
Duman: İktidara Yürüyoruz



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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Vay be! 
Sanki günler bir tahıl 

tanesi... 
Ve zaman bir taş değirme-

ni; 
İnsan ömrünü un gibi 

öğütüyor! 
Hani, Cahit Sıtkı Ta-

rancı 35 Yaş Şiirinde; 
“Zamanla nasıl deği-

şiyor insan, 
Hangi resmime bak-

sam ben değilim 
Nerde o günler, o 

şevk, o heyecan? 
Bu güler yüzlü insan 

ben değilim; 
Yalandır kaygısız ol-

duğum yalan” der ya... 
Böyle ifade eder ya, 

geçen yılları... 
Böyle ifade eder ya, 

sararan fotoğrafları... 
Meğer şairin be-

timlemesi ne kadarda 
doğruymuş... 

Farkına varmadan 
geçirdiğimiz yıllar; 

Meğer siyah-beyaz çektir-
diğimiz fotoğrafları soldurur-
muş... 

Tıpkı; 
Tam 40 yıl önce çektirdi-

ğimiz fotoğrafları soldurduğu 
gibi... 

Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
İşte bugünkü sohbe-

timizde bu sararıp-solan 
fotoğrafların içeriği üzerine 
olacak...

Yıl: 1981 
Yani bu tarih; 
Hem Mustafa Kemal 

Atatürk’ün 100. doğum 
yılı... 

Ve hem de ‘başöğret-
men’ kabul edilmesinin 53. 
yılı.. 

12 Eylül Faşist darbe-
cilerinin 1.takvim yılını 
doldurduğu yıl.. 

Darbeci erkler; 
Hani Atatürk’ü sözde 

çok seviyorlardı ya! 
Hani sevgilerini ye-

re-göğe sığdıramıyorlardı ya! 
Hani Atatürk’ün felsefesini 

yaşamın pratiğine taşımak 
yerine; 

Büstlerini pazara çıkararak, 
düşüncelerini mezara sokma-
yı kafaya koymuştular ya!... 

İşte bu 12 Eylül darbecileri; 
Kurbağaları birdenbire 

ürkütmemek için Atatürk’ün 
‘başöğretmen’ ilan edildiği ‘24 
Kasım’ tarihini ‘Öğretmenler 
Günü’ ilan ettiler... 

Halbuki biz öğretmenlerin 
daha önce kutladığı ‘öğret-
menler günü’ vardı... 

Kendi ülkemiz özelinde; 
Öğretmen Okullarının ki 16 

Mart... 
Köy Enstitülü öğretmenler 

ise hem 16 Martı ve birde 

kuruluş tarihi olan ‘17 Nisan’ 
tarihini ‘Öğretmenler Günü’ 
olarak kutlanıyordu...

Ve birde tüm dünya öğret-
menleriyle birlikte kutladığı-
mız; ‘5 Ekim Dünya Öğret-
menler Günü’ vardı... 

Her neyse... 
Öğretmenler gününün 

sayısı önemli değil; 
Keşke ‘öğretmenler günü’ 

yılda bir-iki kez değil de, 365 
gün olsa... 

365 gün olsa da; 
Yılda bir kez öğretme-

ne duyulan saygı, sevgi ve 
yapılan övgüler 365 günün 
içerisini doldursa... 

Tekrar şu ‘24 Kasım Öğret-
menler Gününe’ geri dönecek 
olursak; 

Bundan tam 40 yıl önce 
‘24 Kasım’ tarihi ‘Öğret-
menler Günü’ olarak ilan 
edildi... 

Ve yurt genelinde çeşitli 
etkinliklerle kutlanması 
istendi... 

Bizlerde o tarihte so-
ruşturmalarımız devam 
ettiği için henüz sağa sola 
savrulmamıştık... 

Ve Dereli ilçesinin mer-
kezinde görev yapıyorduk.. 

‘24 Kasım Öğretmen-
ler Günü’ yapılacak olan 
kültürel ve sanatsal etkin-
liğin sorumluluğunu bana 
verdiler... 

Ve bende ilçe merkezin-
de bulanan İlkokul, Orta-
okul, lise ve İmam-Hatip 

okulunda çalışan öğretmen 
arkadaşlardan bir ekip kur-
dum... 

Eğitim-öğretim ve öğret-
men içerikli kısa oyunlar... 

Skeçler... 
Parodiler... 
Öğretmen arkadaşların biz-

zat kendilerinin oynadığı Halk 
Oyunları... 

Öğretmenler Korosu gibi 
sanatsal etkinliklerle çok 
güzel bir sanat etkinliği yaptık 
‘24 kasım Öğretmenler Günü-
nün’ ilk yılında... 

Yani; 1981’de... 
Ve yaptığımız bu etkinlik 

ilçe halkı tarafından o kadar 
çok beğeni topladı ki; gün-
lerce sokakta ve aile içinde 
sohbetleri yapıldı... 

Hatta ve hatta biraz çok 
fazla iddialı olacak ama; 

Bu yaptığımız ‘24 kasım 
Öğretmenler Günü’ etkinliği, 
başta il merkezi olmak üzere 
birçok ilçenin etkinliğinden 
daha güzel olduğu için Keşap 
ilçemizde de bu etkinliği sah-
neledik... 

İl merkezinde de yaptığı-
mız bu etkinliği gösterime 
sunmamızı istemişlerdi ama... 

(Gerekçesini şimdi unut-
tum) il merkezinde de -çok 
istememize- rağmen bu çok 
beğenilen programımızı gös-
terememiştik... 

Bu ‘24 Kasım Öğretmenler 
Günü’ içerikli sohbetimizi gör-
selde paylaştığım sararmış 
fotoğraflar üzerinden sonlan-
dırmak isterim... 

Birinci görselde paylaştı-
ğım sararmış fotoğrafta; 

Benimle (rahmetli) sevgili 
arkadaşım Ali Özdemir ile 
‘İBİŞ ALFABE ÖĞRENİYOR’ 
skecinin kostümüyle oyun 
bitiminde çekilen resim... 

(Önümüzdeki öğrencide 
Cihan Mamaş) 

İkinci görselde ise; 
Sevgili öğretmen arkada-

şımız Veysi Balçık ile -sırtına 
binilenlerle, binenleri anlatan- 
bir ortaoyunu gülmecesi... 

Yarın tekrar görüşmek 
üzere; 

Hoş kalın, 
Hoşça kalalım... 
Ve tekrar buluşalım...

RESİMLER SARARIP-SOLMUŞ 
DEMEKKİ TAM 40 YIL OLMUŞ

Program ile ilgili bir 
konuşma yapan 
Mehmet Halil Hayta, 

“İyi Parti’nin Giresun İl Başka-
nı Sayın Abdulkadir Eroğlu’nu 
bölgemizde ağırlamak istedik. 
Başkanımızın samimi ve içten 
konuşmaları için teşekkür edi-
yoruz. İnşallah kendileri ile daha 
sonra tekrar bir araya gelece-
ğiz.” Dedi. 

İyi Parti Genel Merkez Sen-
dikalardan Sorumlu Koordiantör 
Dr. Hasan Pekdemir’de yaptığı 
konuşmada yıllarca sendikacılık 
yaptığını, bugün siyasette İyi 

Parti’yi tercih ederek çalışmaya 
devam ettiğini belirterek Gire-
sunlu hemşehrileri olmkatan 
mutlu olduğunu ifade etti.

İyi Parti Giresun İl Başka-
nı Abdulkadir Eroğlu’nun ise 
yaptığı konuşmalarda samimi 
ifadeleri dikkat çekti. Eroğlu, 
Giresun’un belli başlı sorunla-
rına dikkat çekerken, “Bütün 
illerin çevre yolu günyedne 
geçiyor. Bir Giresun’da sahilden 
çevre yolu geçiyor. Bu yol acilen 
güneyden geçmelidir. Dereli 
Şebinkarahisar yolunda devlet 
150 senedir uğraşıyor, bitmedi.” 

ifadelerini kullandı.
Giresunluların İstanbul’da 

siyasi partilerde görev almaları 
gerektiğini ifade eden Başkan 
Eroğlu,  İstanbul siyasetinde 
Giresunlu azlığına dikkat çekti. 
Eroğlu, Giresunlu hemşehrileri-
nin siyasette daha fazla olmaları 
için önümüzdeki süreçte daha 
etkin rol almayı hedeflediğini 
ifade etti. Programa katılan her-
kes tek tek söz alarak Giresun 
ve siyaset ile ilgili düşüncelerini 
aktardılar. Gayet verimli geçen 
toplantı samimi ve uzun bir soh-
bet ortamında devam etti.

Eroğlu Giresunlularla buluştu
İyi Parti Giresun İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu, Gaziosmanpaşa’da bölgede kurulu bulunan Gire-
sun STK Başkan ve yöneticilerinin davetli olduğu programda hemşehrileri ile bir araya geldi.Yeniden Refah Partisi,ku-

ruluş yıldönümünü kutluyor.
Giresun İl Başkanı Ömer Du-
man,Fatih Erbakan liderliğinde 
iktidara geleceklerini söyledi

Duman” Bundan 3 yıl önce,  
“23 Kasım 2018 Cuma” günü  
99 Kurucu Üyemizin imzala-
rıyla Yeniden Refah Partimizi 
kurduk…

Partimizi kurduğumuz gün 
Ankara’da, Hacı Bayram-ı Veli 
Hazretleri’nin dizinin dibinde 
çekmiş olduğumuz besmele 
ile,  Eyyub-el Ensari Hz.’lerinin 
huzurunda yapılan dualarla 
yola revan olduk.

Yeniden Refah Partimizi 
kurarken binlerce yol arkada-
şımızla birlikte yaşadığımız 
heyecan, merhum Liderimiz 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Hocamız’ın 1969’da başlattığı 
kutlu yürüyüşün ilk adımlarının 
heyecanı ile aynı heyecandı.

Partimizi kurarken, yola 
çıkarken karşılaşacağımız zor-
lukları biliyorduk...

1. 40 yılı bizzat yaşadığı-
mız için, 2. 40 yılda da nasıl 
engellerle karşılaşacağımızı, 
hangi sıkıntılarla karşı karşıya 

kalacağımızı, bu yolun uzun ve 
meşakkatli bir yol olduğunu, bu 
yolda yürümenin zor ve zah-
metli olduğunu biliyorduk…

Bütün zorluklara karşın sab-
rın, mücadelenin, kararlılığın, 
azmin, cihat şuuruyla çalış-
manın,  Milletimiz’i,  tüm İslam 
Alemi’ni ve  tüm mazlumları 
maddi ve manevi sıkıntılarından 
kurtarma heyecanının, imanın 
ve inancın karşısında hiçbir 
beşeri gücün duramayacağını 
da biliyorduk ve bu şuurla yola 
çıktık…

-Milli Görüş  Lideri Erbakan 
Hocamız’ın

EYY MG’ÇÜLER …
TARİHE BAKIN
İNANCINIZA SARILIN,    

MİLLİ GÖRÜŞE SARILIN
ZULÜM EBEDİ OLA-

MAZ, 
KÖTÜLÜK MUTLAKA HÜS-

RANA UĞRAYACAKTIR,
BATIL MUTLAKA MAĞLUP 

OLACAKTIR,
ALLAH NURUNU TAMAM-

LAYACAKTIR
sözlerine kulak vererek yola 

çıktık…
-Yine Erbakan Hocamız’ın;

“Biz tarih boyunca büyük 
zaferlerimizi ……………, biz 
bütün büyük zaferlerimizi iman, 
iman, imanla kazandık…!!”

sözlerine kulak vererek yola 
çıktık…

-“Eğer biz inanır ve çalışır-
sak Allah bize yardım eder,  
Allah bize yardım ederse kimse 
bize galip gelemez…!!”  inan-
cıyla yola çıktık…

-Milletimiz için “Paylaşımda 
Adalet” ve “Yönetimde Adalet”i 
tesis edeceğimize dair  “Milli 
Görüş sözü” vererek yola revan 
olduk. 

-Bu kutlu davanın yarı yolda 
kalmayacağını, Milli Görüş çı-
narının yeni sürgünler vereceği-
ni bir kez daha gösterdik.

- “1. Kırk Yılda”  Milletimize 
efsane hizmetler yapan Milli 
Görüş Hareketi’nin,  “2. Kırk 
Yılda” da bu hizmetleri sürdüre-
ceğinin bir kez daha müjdesini 
verdik. 

Bir kurtuluş ümidi bekleyen 
İslam Alemi’ne ve tüm mazlum-
lara; 

“Üzülmeyin, ye’se düşmeyin, 
yola çıktık geliyoruz”  dedik …” 
dedi.

Yeniden Refah Partisi, 3’Üncü Yılını Kutluyor
Duman: İktidara Yürüyoruz

SAHA: Bulancak İlçe
HAKEMLER: Murat Başar As-

lan**, Mehmet Can Onuk**, Ahmet-
han Bektaş***

GİRESUNSPOR U19: Bedirhan**, 
Arda Kılıç**, Şahin Dik**, Meh-
met Keskin**, Barış Gün**, Hasan 
Simar**, Emre Nizam**, Gökdeniz**, 
Kaan Efsun** (Dk.84 Umut), Furkan 
Kütük* (Dk.32 Bünyamin*), Metin 
Caner***

MALATYASPOR U19: Yusuf**, 
Emircan**, Kadir Can**, Yiğit**, 
Mushap* (Dk.46 Enes*), Metehan**, 
Eray**, Kerem**, Mehmet Yusuf** 
(Dk.83 Mehmet Emin), Burak Efe* 

(Dk.46 Piclaire**), Berat** (Dk.88 
Necati)

SARI KARTLAR: Şahin Dik, 
Hasan Simar, Kaan Efsun, Arda 
(Giresunspor), Burak Efe, Emircan, 
Mehmet Yusuf, Yiğit, Berat, Enes, 
Eray (Malatyaspor)

KIRMIZI KART: Dk.86 Eray (Ma-
latyaspor)

U19 Süper Ligi’nde Giresunspor 
Malatyaspor’u konuk etti.

Bulancak İlçe Stadı’nda oynanan 
karşılaşmayı Murat Başar Aslan, 
Mehmet Can Onuk, Ahmethan 
Bektaş hakem üçlüsü yönetirken 
dördüncü hakem olarak Emre Kap-

lan görev yaptı.
İki takımın da geliştir-

diği ataklar gol getirme-
yince maç başladığı gibi 
golsüz sona erdi.

MAÇTAN 
DAKİKALAR

Karşılaşmaya Gire-
sunspor başladı.

10. dakikada gelişen 
Giresunspor atağında 

Emre Nizam sağdan ceza sahasına 
girdi ve ortaladı. Ceza sahası içinde 
Kaan’ın zayıf şutu kalecide kaldı.

36. dakikada ani gelişen Malatyas-
por atağında Berat ceza sahası içinde 
şutunu çekti, kaleci soluna uçarak 
kornere çeldi ve gole izin vermedi.

49. dakikada ceza sahası içindeki 
karambolde Malatyasporlu Enes 
kafayı vurdu, kaleye gitmekte olan 
topu Şahin kafayla çizgi üzerinden 
çıkardı.

U16 TAKIMI
 Giresunspor U16 sahasında 

karşılaştığı Samsunspor karşısında 
farklı bir yenilgi aldı

SAHA: 75. Yıl
HAKEMLER: Hasan Uzun***, 

Eren Okay***, Emirhan Karayel***
GİRESUNSPOR U16: Arda*, Ali 

Emirhan**, Ege*, Orçun**, Oğuz-
han*, Eyüp**, Enes*, Yiğit Efe**, 
Emircan*, Bulut**, Ahmet*

SAMSUNSPOR U16: Gökalp**, 
Ali Tarkan***, Berat Efe**, Bedir-
han***, Kerem**, Yiğit***, Mehmet 
Ali**, Emre***, Ebrar**, Tahsin***, 

Can**
SARI KARTLAR: Ali Emirhan 

(Giresunspor), Mehmet Ali (Sam-
sunspor)

GOLLER: Dk.1 Bedirhan, Dk.32 
Emre, Dk.78 Kerem (Samsunspor)

U16 Gelişim Ligi’nde oynanan 
karşılaşmada Giresunspor konuk et-
tiği Samsunspor’a 3-0 mağlup oldu.

75. Yıl Stadı’ndaki mücadeleyi 
Hasan Uzun, Eren Okay, Emirhan 
Karayel hakem üçlüsü yönetirken, 
konuk takıma 3 puanı getiren golleri 
Dk.1 Bedirhan, Dk.32 Emre, Dk.78 
Kerem kaydetti.

GOL DAKİKALARI
Samsunspor adeta maça golle 

başladı. Kırmızı-beyazlılar 1. dakika-
da golü buldu. Bedirhan savunma-
mızdaki daldınlığı iyi değerlendirip 
şık bir golle takımını öne taşıdı: 0-1.

Mücadelenin 32. dakikasında fark 
2‘ye çıktı. Emre klas bir gol kayde-
dince Samsunspor’un ikinci golü 
geldi: 0-2. Karşılaşmanın son golünü 
Kerem 78. dakikada attı ve mücade-
lenin skorunu belirledi: 0-3.

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

524 Kasım 
2021 Çarşamba www.giresungundem.com

Yeni Malatyaspor-Galatasaray
Beşiktaş-Giresunspor
Göztepe-Fenerbahçe

Fatih Karagümrük-Trabzonspor
Gaziantep-İttifak Holding Konyaspor

Çaykur Rizespor-Kayserispor
Fraport TAV Antalyaspor-Alanyaspor

Adana Demirspor-Kasımpaşa
Sivasspor-Atakaş Hatayspor

Medipol Başakşehir-Altay

14. HAFTA

Kasımpaşa-Beşiktaş
Alanyaspor-Sivasspor

Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor
Galatasaray-Altay

Trabzonspor-Adana Demirspor
Giresunspor-Fatih Karagümrük

İttifak H. Konyaspor-Yeni Malatyaspor
Göztepe-Gaziantep

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir

15. HAFTA
Çaykur Rizespor-Göztepe

Sivasspor-Galatasaray
Adana Demirspor-Giresunspor

Gaziantep-Fenerbahçe
Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor
Fatih Karagümrük-İttifak H. Konyaspor

Beşiktaş- Kayserispor
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Alanyaspor

Altay-Atakaş Hatayspor

16. HAFTA
Kasımpaşa-Sivasspor

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor
Giresunspor-Altay

Fenerbahçe-Beşiktaş
İttifak H. Konyaspor-F. TAV Antalyaspor

Alanyaspor-Adana Demirspor
Göztepe-Fatih Karagümrük

Kayserispor-Gaziantep
Galatasaray-Medipol Başakşehir

Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor

17. HAFTA
Beşiktaş-Göztepe

Sivasspor-Çaykur Rizespor
Medipol Başakşehir-Giresunspor
Adana Demirspor-Galatasaray

Atakaş Hatayspor-İttifak H. Konyaspor
Altay-Trabzonspor

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe
Yeni Malatyaspor-Kayserispor

Gaziantep-Alanyaspor
Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa

18. HAFTA
Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor

Kasımpaşa-Altay
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş

Kayserispor-Sivasspor
Giresunspor-Atakaş Hatayspor
Alanyaspor-Fatih Karagümrük

Göztepe-Adana Demirspor
Çaykur Rizespor-Gaziantep

Trabzonspor-Medipol Başakşehir
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor

19. HAFTA

Süper Lig ilk 
devre fikstürüSiZiN KANALINIZ (YOUTUBE) ABONE 

OLMAYI VE TAKiP ETMEYi UNUTMAYIN

GiRESUNSPOR ALTYAPI TAKIMLARI
GECEN HAFTAYI NASIL GECiRDi?
Süper Lig U19’da Giresunspor; 11 sarı, 1 kırmızı kartın çıktığı maçta Malatyaspor’la yenişemedi

Çolak, Geleceğin 
Yıldızlarını 
Keşfediyor

Görele Masterlar Başkanı 
Görelespor’un eski futbol-

cusu, Ege Masterler Federasyonu 
Kurucu Başkanı ve İzmir’de Bay-
raklı Masterler Takımı Başkanlığını 
da yapan hemşerimiz Recep Çolak 
tarafından “Geleceğin yıldızları 
futbol turnuvası “ düzenledi.

Görele Masterlar Başkanı 
Görelespor’un eski futbolcusu, Ege 
Masterler Federasyonu Kurucu 
Başkanı ve İzmir’de Bayraklı Mas-
terler Takımı Başkanlığını da yapan 
hemşerimiz Recep Çolak tarafın-
dan 18-19 Kasım tarihleri arasında 
Antalya Side de düzenlenen ve 
2008 -2013 doğumlu Geleceğin 
yıldızları futbol turnuvası’nı Nöbetçi 
golcü Fenerbahçeli Semih Şentürk, 
Yılmaz Vural ve FC Barcelona Sko-
at ekipleri takip etti.



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: 624 Kasım 2021 Çarşamba

SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 13 ..... 10 .... 3 ..... 0 ...... 27 .....11 ....16 .....33
2.ATAKAŞ HATAYSPOR ..... 13 ..... 8 ...... 2 ..... 3 ...... 23 .....10 ....13 .....26
3.İ. H.KONYASPOR ............. 13 ..... 7 ...... 5 ..... 1 ...... 21 .....10 ....11......26
4.A. ALANYASPOR ............. 13 ..... 7 ...... 3 ..... 3 ...... 20 .....19 ....1 .......24
5.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 13 ..... 7 ...... 2 ..... 4 ...... 19 .....16 ....3 .......23
6.V. F. KARAGÜMRÜK ....... 13 ..... 6 ...... 4 ..... 3 ...... 21 .....16 ....5 .......22
7.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 13 ..... 7 ...... 0 ..... 6 ...... 20 .....16 ....4 .......21
8.GALATASARAY A.Ş......... 13 ..... 6 ...... 3 ..... 4 ...... 19 .....17 ....2 .......21
9.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 13 ..... 6 ...... 2 ..... 5 ...... 21 .....17 ....4 .......20
10.A. DEMİRSPOR A.Ş. ...... 13 ..... 5 ...... 4 ..... 4 ...... 20 .....18 ....2 .......19
11.ALTAY .............................. 13 ..... 5 ...... 1 ..... 7 ...... 18 .....21 ....-3 ......16
12.Y. KAYSERİSPOR ........... 13 ..... 4 ...... 4 ..... 5 ...... 18 .....21 ....-3 ......16
13.F. TAV ANTALYASPOR .. 13 ..... 4 ...... 3 ..... 6 ...... 15 .....20 ....-5 ......15
14.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ... 13 ..... 4 ...... 3 ..... 6 ...... 14 .....19 ....-5 ......15
15.D. G. SİVASSPOR ........... 13 ..... 2 ...... 7 ..... 4 ...... 16 .....15 ....1 .......13
16.GZT GİRESUNSPOR ...... 13 ..... 3 ...... 4 ..... 6 ...... 8 .......12 ....-4 ......13
17.Ö. K. Y. MALATYASPOR 13 ..... 4 ...... 0 ..... 9 ...... 12 .....23 ....-11 ....12
18.GÖZTEPE A.Ş. ................. 13 ..... 2 ...... 4 ..... 7 ...... 12 .....19 ....-7 ......10
19.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 13 ..... 2 ...... 3 ..... 8 ...... 13 .....21 ....-8 ........9
20.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 13 ..... 2 ...... 1 ..... 10 .... 11 .....27 ....-16 ......7

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

13. HAFTANIN SONUÇLARI
ATAKAŞ HATAYSPOR ..............................3 - 1 .............. FRAPORT TAV ANTALYASPOR
AYTEMİZ ALANYASPOR .........................2 - 0 ...........................................BEŞİKTAŞ A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ....................2 - 1 .......................DEMİR GRUP SİVASSPOR
GZT GİRESUNSPOR..................................1 - 0 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR ..........3 - 0 .........................ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
ALTAY .........................................................1 - 3 ....................... ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. .......................................1 - 3 .......VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
GALATASARAY A.Ş. .................................1 - 2 ................................... FENERBAHÇE A.Ş.
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KARA KARTAL’I DEViRME PLANLARI...
Geçtiğimiz hafta 
çok zorlu geçen 
müsabaka sonunda 
Yeni Malatyaspor’u 
mağlup ederek 
kritik bir galibiyet 
elde eden 
Giresunspor, 
İstanbul’da 
oynayacağı 
Beşiktaş maçına 
odaklandı

Cumartesi akşamı Vodafone Park’ta 
Beşiktaş ile karşılaşacak olan 
ekibimize Yeni Malatyaspor mü-

sabakasının ardından bir gün izin verildi 
ve oyuncular dinlendi. Zorlu 90 dakikanın 
hazırlıkları ise Pazartesi gününden itibaren 
başladı ve tüm hızı ile devam ediyor.

GZT Giresunspor Kulüp Başkan Vekili 
Muzaffer Aygün, “Beşiktaş deplasmanına 
Yeni Malatyaspor galibiyetinin moraliyle iyi 
bir sonuç almak için gideceğiz” dedi.

Rakipleri karşısında çok kritik bir gali-
biyet aldıklarını ifade eden Aygün, “Cu-
martesi günü Yeni Malatyaspor ile kendi 
evimizde her anlamda çok kritik bir 90 
dakika oynadık. Maça kontrollü başladık. 
Topa daha fazla sahip olan taraf bizdik. 
İlk yarıda geliştirdiğimiz ataklarda skoru 
değiştiremedik ancak ikinci yarıda baskı-
mızı biraz daha artırınca golü bulduk ve 
öne geçtik. Golden sonra takım halinde iyi 
savunma yaptık ve skoru korumayı bildik. 
Kazandığımız ve haftayı kayıpsız geçtiği-
miz için mutluyuz” diye konuştu.

Şimdi Malatyaspor maçını geride 
bırakıp Beşiktaş karşılaşmasına odak-
landıklarını ifade eden Aygün, “Bu hafta 
deplasmanda Beşiktaş’a konuk olacağız. 
Yine çok zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. 
Bu maçın hazırlıkları devam ediyor.Takı-
mımızda moraller yerinde. Hafta içerisinde 
hazırlıklarımızı en iyi şekilde tamamlayıp 
İstanbul deplasmanına iyi bir sonuç almak 
için gideceğiz” dedi.

BASKILI FUTBOL
Çotanakların Teknik adamı Hakan 

Keleş,  Beşiktaş’ın zayıf yönlerini oyuncu-
larına hafta boyunca anlatarak Kartal’ı de-
virmenin planlarını  yapıyor. Son haftalarda 
kötü futbol ortaya koyan Beşiktaş, defans 
bölgesinde bir hayli açıklar verirken Ke-
leş’in oyuncularına ilk dakikakada itibaren 
baskılı futbol oynatması bekleniyor.

KALE KAPALI
Giresunspor’un tecrübel file bekçisi 

Okan, kalesini gole kapattı. Demir Grup 
Sivasspor forvetlerine geçit vermeyen 
Okan, iç sahadaki Yeni Malatyaspor mü-
sabakasında da kalesini gole kapattı.Okan 
daha önce Çaykur Rizespor ve Göztepe 
maçlarında da aynı başarıyı göstermişti. 
Giresunspor şuan itibariyle 12 golle ligin 
en az gol yiyen ekiplerinden.

ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Giresunspor’da lk 11 zorunluluktan 

değİşti.Yeşil-beyazlılarda Douglas sakat-
lığından, Traore ise kırmızı kart cezalısı 
olduğundan kadroda yoktu. Perez iki maç 
aradan sonra forma giyerken, orta sahada 
Pelupessy’i görevlendirildi. Çotanaklar 
sahaya, kalede Okan, savunmada Zeki, 
Diarra, Perez, Aziz orta alanda Flavio, Dia-
bate, Pelupessy, sağda Suleymanov, solda 
Sergio ileride ise Doukara 11’i ile çıktı.

Keleş, yaptığı açıklamada, “Koita’yı sezon 
başında istemiştik ama Trabzonspor ver-

memişti. Şimdi de sakatlıklar yaşadı, büyük ihti-
mal alternatiflere yöneleceğiz. 
Yunus Mallı ile ilgilenmedik 
ama verirlerse alırım. Trab-
zonspor bize sezon başında 
çok destek verdi, tekrar o 
şekilde destek verirlerse tabii 
ki düşünürüz” dedi.

‘VERiRLERSE ALIRIM’
GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, adları Giresunspor ile anılan 

Trabzonsporlu Fode Koita ve Yunus Mallı transferleriyle ilgili konuştu

Eynesil Belediye’nin 
Zirve Yolculuğu...

Bölgesel Amatör Lig’de ilk sezonunu 
yaşayan Eynesil Belediyespor, yer 

aldığı 2. Bölge 2. Grup’ta 4’ncü haftanın 
ardından zirveye ortak oldu.

Deplasmanda DSİ Karadenizspor’u 
1-0’la geçen turuncu-mavili ekip, puanını 
10’a yükselterek 1’nci sırada bulunan 
Sebat Genclikspor’un ardından averajla 
2’nci sıraya yerleşti.

Namağlup zirve mücadelesini sürdü-
ren Giresun temsilcisi, 3 galibiyet ve 1 
beraberlik aldı. Rakip ağlara 3 gol atıp 
kalesinde ise hiç gol görmeyen Eynesil 
Belediyespor, gelecek hafta evinde Göre-
lespor’u ağırlayacak.


