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ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN
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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(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

HAFIZ GAZİ 
MUSTAFA KEMAL:

MAREŞAL GAZİ MUSTAFA 
KEMAL ATATÜRK

(Yazısı Sayfa 4’te)

Batlama ilçesi kurul-
ması için ilk toplantı 
yapıldı .İlk etapta 

güçlü bir komite kurulacak. 
Partiler, odalar ve muhtarlar 
tek tek ziyaret edilecek. 

Her partiden ve köylerden 
temsilciler alınacak. Toplantıya; 
MHP Giresun İl Genel Meclisi 
eski adayı Şaban Durmuş, Okçu 
MUHTARI Mustafa Han, Gele-
cek Partisi Merkez İlçe Başkanı 
Mustafa Başer, işadamları 
Fahrettin Cici, Hakan Cenger, 
Çetin Akkaya, Eşref Turan, 
Niyazi Akkaya, Ahmet Aydın, 

Fatih Bahat, Aydın Aşuk, Osman 
Öztürk katıldı. 

Komite Sözcüleri Hakan 
Cenger ve Şaban Durmuş tüm 
Batlamalıları göreve çağırdılar.

Okçu MUHTARI Mustafa 
Han “BATLAMA MAKÛS TALİ-
HİNİ YENEBİLECEK Mİ?

İLÇE OLMA 
İHTİMALİ VAR… 

Bütün şehir yasası çıkıyor, 
köy tarihe karışıyor, mahalle 
oluyoruz. İlçe olursak belki 
muhtarlıkları kurtarırız” diye 
konuştu.

BATLAMA iLCESi KURMA KOMiTESi KURULUYOR
Okçu Muhtarı Mustafa Han facebook sayfasında ”Giresun Bütünşehir olunca köy muhtarlıkları kapatılıp hepsi Mahalle olacak.İlçe kurulursa 

tüm köy muhtarlıklarımız yaşayacak. O yüzden tüm yöre muhtarlarından ilçe kurulması için destek bekliyorum” diye çağrıda bulundu

GİRESUN FEDERASYONU 
BASIN MENSUPLARI 
İLE BULUŞTU

Beyoğlu Clarion Hotel Gol-
den Horn Konferans Salonun-
da Giresun Günleri etkinliği 
ile ilgili basın mensuplarını 
bilgilendiren medya sorumlusu 
Başkan Giresun Federasyo-
nu Yardımcısı Zafer Tahmaz, 
14. Giresun Günleri pandemi 
nedeniyle 1 yıl ara verilen 
etkinliğe katılımın bu yıl yoğun 
olması bekleniyor diyerek 
hazırlıkların son aşamaya 
geldiğini belirtti.

Zafer Tahmaz slayt sunumu 
yaparak yaptığı bilgilendirme 
şunları dile getirdi.

14. Giresun Günleri’nin ana 
teması “Müzik”

18 – 21 Kasım tarihlerinde 
Yenikapı Etkinlik Alanında 

gerçekleşecek olan Giresun 
Günleri’nin teması müzik 
olarak belirlendi. Feshane 
sonrası Yenikapı’da yapılan 
tüm Giresun Tanı-
tım Günlerinde bir 
ana tema belirlen-
miş ve bu temaya 
uygun içerikler 
oluşturulmuştu. 
2016 yılında ger-
çekleşen 10. Gire-
sun Günlerinin ana 
teması Giresun ta-
rihi ve milli müca-
delede rolü olarak 
belirlenmişti. 11. 
Giresun Günleri 
edebiyat temasıyla 
yapılırken Gire-
sunlu yazarlar bir 
araya getirilmiş ve 
bir de sahaf çarşısı 
kurulmuştu.

BAŞKAN MUHTEREM MEMİŞ; ’’TÜM ZAMANLARIN KATILIM REKORU KIRILACAK’’

Muhterem Memiş’ten çağrı
Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu tarafından düzenlenen Giresun Tanıtım Günleri 
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n 3’TE

Mavi Karadeniz TV 
ortaklarında sanatçı 

Kara Davut,Batlama ilçesi 

kurulmasının acil ihtiyaç 
olduğunu söyledi.

n SAYFA 2’DE

Kara Davut: Batlama İlçesi
kurulması için göreve hazırım

Gelecek Partisi Giresun 
teşkilatları, hamsi par-

tisinde buluştu. İl başkanı 
Murat Kılıçaslan’ın köy evin-

de buluşan partililer; 
Güneş ve ılık havanın 
tadını çıkarırken, 
yemek sonrası verilen 
samimi ve içten pozlar, 
partideki kardeşlik 
havasını gözler önüne 
serdi. n 4’TE

GELECEK PARTiSi’NDE 
MORALLER YERiNDE

BUFAP’tan 
Rektör 

Can’a tebrik n
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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12. Giresun Günleri 
Giresun mutfağı ana 
temasıyla yapılır-

ken, 13. Giresun Günleri ise 
Giresun Kalite Tanıtım Günleri 
sloganı ve fındık ana tema-
sıyla yapılmıştı. 14. Giresun 
Günlerinde ana tema olan 
müzik ile ilgili de bir dizi içerik 
planlandı. Bu kapsamda oluş-
turulan ve kemençe, davul, 
zurna ile bağlama figürlerinin 
yer aldığı tema logosu, afişlere 
ve davetiyelere yerleştirildi. 
Pandemi süresince uygulanan 
kısıtlamalar nedeniyle Giresun 

Müziğine de hasret kalan hem-
şerilerimiz bu yıl canlı müziğe 
doyacak. Ayrıca ilimizin müzik 
kültürüne dair birçok söyleşi 
ve etkinlikler de sahnede hem-
şerilerimizle buluşacak. 

İBB, Valilik ve beledi-
yeler destek veriyor…

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi ev sahipliğinde ve Giresun 
Valiliği himayelerinde Giresun 
Sivil Toplum Kuruluşları Fede-
rasyonu tarafından düzenlenen 
14. Giresun Tanıtım Günleri’nde 

her yıl olduğu gibi Kültür çadırı, 
yöresel ürünler çadırı, yeme 
içme alanları, sahne ve sos-
yal alanlar yer alıyor. Giresun 
Belediyesi’nin yanı sıra İstanbul 
ilçe belediyelerinden Beykoz, 
Beyoğlu, Bağcılar, Eyüpsultan, 
Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, 
Başakşehir, Ataşehir, Ümraniye, 
Sultanbeyli, Esenler, Sarıyer, 
Adalar, Tuzla ve Üsküdar 
Belediyeleri de etkinliğe destek 
veriyor. 

Protokol Töreni 
Cuma Günü

Öte yandan 14. Giresun 
Günleri’nde yoğun sahne 
programları da Giresunluları 
bekliyor. Etkinliğin ilk günü olan 
18 Kasım Perşembe günü baş-
layan etkinlikler 21 Kasım Pazar 
gecesine kadar sürecek. Açılış 
ve protokol töreni ise Feshane 
geleneğinde olduğu gibi 19 Ka-
sım Cuma günü saat 17.00’de 
yapılacak’’ dedi.

GİRESUNLU ESNAFLAR-
DAN TANITIM GÜNLE-
RİNE YOĞUN İLGİ…

Giresun Günlerinde sah-

nede sadece Giresunlu 
sanatçıların yer alması kararı 
aldıklarını belirten federasyon 
Başkanı Muhterem Memiş, 
Giresunlu esnaflara da öncelik 
tanıdıklarını ifade etti. Gire-
sunlu esnafların geçmiş yıllara 
göre etkinliğe daha fazla ilgi 
gösterdiğini de belirten Başkan 
Memiş, bu durumun kendilerini 
sevindirdiğini vurguladı.

Giresun Federasyonu Ge-
nel Başkanı Muhterem Memiş, 
Giresun Medya Platformu ve 
Basın mensupları ile bir araya 
gelmekten mutlu olduğunu 
belirterek hem bilgilendirme, 
hem de istişare yapacağımız 
bu basın toplantısında sizle-
rin görüşlerine büyük önem 
veriyoruz ve Giresun Medya 
Platformu bizim için çok önem-
lidir’ dedi. 

TÜM ZAMANLARIN 
REKORU KIRILACAK

Başkan Muhterem Me-
miş, hemşerilerinin büyük bir 
heyecanla beklediği Giresun 
Günleri’nin önceki yıllara 
göre daha yoğun bir katılıma 
sahne olmasını bekledikleri-
ni ifade ederek. Kültürel ve 

siyasi anlamda da bereketli bir 
etkinliğe ev sahipliği yapacak-
larını ve her yıl birçok yeniliğe 
imza atarak program içeriğini 
geliştirdiklerini söyleyerek tüm 
zamanların katılım rekorunu 
kıracaklarını söyledi.

FINDIK VE CEVİZ KIRILA-
RAK AÇILIŞ YAPILACAK

Başkan Muhterem Memiş, 
Tanıtım günlerinde önceliğin 
Giresunlu esnafların olacağını 
belirterek, büyük bir özlem var, 
stantlarda Giresun yöresel 
ürünlerinin satışı ile ilgili talebi-
miz var. Ayrıca etkinlik alanının 
yerleşik bir esnaf yapısı var ve 
onları Büyükşehir Belediyesi 
organize ediyor.

Özel etkinliklerimiz olacak 
Kâtip Şadi ödüllü kemençe 
yarışması, yöresel çocuk 

oyunları gösterisi, 28 metre-
lik pide gösterisi olacak ve 
tanıtım günlerinin ana tema 
özelliği müzik olacak. Fede-
rasyon yönetimi olarak bir 
davet seferberliği yapacağız, 
herkes komşusunu, arkadaşı-
nı getirecek 19 Kasım Cuma 
akşamı protokol açılışı olacak 
ve kurdele kesilerek açılma-
yan tek tanıtım günleri Gire-
sun Günleri’dir, buraya özgü 
Fındık ve Ceviz kırarak açılışı 
gerçekleştireceğiz, efsane slo-
gan olan “Giresun Gabuğunu 
Gırdı’’ diyeceğiz” dedi. 

Basın mensuplarının sorula-
rını tek tek yanıtlayan Başkan 
Muhterem Memiş, ilgi ve ala-
kalardan dolayı teşekkürlerini 
sundu.

Haber: Sadi Toygar
Fotoğraf: Timur Tahmaz

DEMOKRASİ 
VE ATILIM 

ARTİSİ (DEVA) 
Çanakçı İlçe 

Başkanlığı’na 
Şenol KUĞU 

atandı
İl Yönetim kurulu-

muzun teklifi ve 
Genel Başkanımız Sn. 
Ali Babacan’ın olurları 
ile ilimiz Çanakçı İlçe 
Başkanlığına Sn. Şenol 
KUĞU atanmıştır.  Bu 
atama ile İlimizin 10 ilçe-
sinde ilçe başkanlığımız 
kurulmuş olup, her geçen 
gün vatandaşlarımızın 
teveccühü ile DEVA 
Partisi büyümeye devam 
etmektedir.

Giresun’a 50 kilomet-
re uzaklıkta bulunan 

Bulancak ilçesine bağlı 2 bin 
800 nüfuslu Kovanlık Beldesi 
ve DOKAP tarafından “Kovanlık 
Beldesi Üreten Kadınlar” projesi 
2020 yılında hayata geçirildi.

Kadınlar tarafından yörede 
yetişen besinlerin işlenmesi 
sonucu yaklaşık 50 çeşit ürün 
ortaya çıkarıldı.

Kovanlık Belde Belediye 
Başkanı Harun Kalıntaş, AA 

muhabirine, yöredeki ürünlerin 
ekonomiye kazandırılmasının 
yanı sıra belde kadınlarına da 
istihdam oluştuğunu söyledi.

DOKAP’ın da desteğiyle uy-
gulama konulan projenin salgın 
dönemine denk geldiğine işaret 
eden Kalıntaş, “Son yıllarda 
pandeminin de etkisiyle doğal 
ürünlere olan ilgi artmış durum-
da. Biz de buradan yola çıkarak 
ürünlerimizi ekonomiye kazan-
dırmanın yanı sıra kadınlarımıza 
da istihdam sağlamak amacıyla 
projemizi hayata geçirdik.” dedi.

Kalıntaş, kısa zamanda ciddi 
yol aldıklarını ve kooperatifleş-
mek için de çalışmaların devam 
ettiğini ifade ederek, şöyle de-
vam etti: “Yöre kadınlarımızdan 
yörede yetişen doğal ürünleri 
satın alıyoruz. Daha sonra da 
bunlardan geleneksel yöntem-
lerle başta turşu, tuzlu, reçel 
ve pekmez olmak üzere çeşitli 
ürünler elde ediyoruz. Projemiz-
le belde kadınlarımız ev eko-

nomisine katkı sağlıyor. Yörede 
sınap çeşidi elma yoğun olarak 
bulunmaktadır. Hedeflerimiz 
arasında bu elma türünün de 
ön plana çıkarılması yer alıyor. 
Uzun yıllar önce beldemize geti-
rilen ve dikimiyle birlikte yaygın-
laşan bir elmadır. Fakat ekono-
miye kazandırılmamış durumda. 
Biz bundan pekmez üretimi elde 
ederek, Kovanlık sınap elmasını 
ön plana çıkartmak istiyoruz.”

Belediye olarak yöre hal-
kından bu yıl 3 ton elma satın 
alarak 180 kilo pekmez üretimi 
sağladıklarını aktaran Kalıntaş, 
gelecek hasat döneminde bu 
rakamı daha da artırmak istedik-
lerini vurguladı.

“2021 yılının sonuna 
kadar 200 bin lira gelir 
amaçlıyoruz”

Kalıntaş, belde de oluşturu-
lan mağaza ve internet üzerin-
den satışların devam ettiğine 

değinerek, “Ürünlerimize büyük 
ilgi bulunmakta. Yurt için ve dı-
şından yoğun siparişler alıyoruz. 
Bu yılki gelir hedefimiz yaklaşık 
200 bin lira.” diye konuştu.

Ayrıca beldede hediyelik 
eşya ve tekstille ilgili de projeler 
hazırladıklarını belirten Kalıntaş, 
gerekli desteklerin sağlanma-
sı için ilgili kamu kurumlarıyla 
görüşmelerin devam ettiğini 
sözlerine ekledi.

Belde sakinlerinden Kübra 

Demir ise yörenin geçim kay-
naklarının fındık ve hayvancılık 
olduğunu söyledi.

Yazın yetiştirdiği tarım ve 
hayvansal ürünleri pazarlarda 
sattığını belirten Demir, “Yine 
ürünlerimi belediyemiz tarafından 
uygulanan proje kapsamında ku-
rulan satış mağazası ve internet 
üzerinden de değerlendiriyorum. 
Bu yöntemle kendi evime gelir 
sağlamış oluyorum.” ifadesini kul-
landı. GİRESUN (AA)

KALINTAS’TAN iZ BIRAKAN HAMLE
Giresun’da, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle yürütülen proje 

kapsamında kadınlar tarafından işlenen yöresel organik ürünler, yurt içinden ve yurt dışından talep görüyor.

Giresun’da salgını 
fırsata çeviren “üreten 

kadınlar”ın organik
ürünleri ilgi görüyor
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Kara Davut: Batlama İlçesi
kurulması için göreve hazırım

Batlama İlçesi Whats-
App Grubuna mesaj 
atan Kara Davut (Da-

vut Topatan) “Sevgili Batlama 
Vadili hemşerilerim ve köy-
lülerim. Biliyorsunuz Ben de 
Batlamalıyım ve Vadi’nin En 
son köylerinden Okçu köyü 
doğumluyum. Ben ve Kuru-
mum Mavi karadeniz TV ola-
rak BATLAMA yöremizin İlçe 

olması hususunda eskiden 
beri dile getirilen söylemleri 
sonuna kadar destekliyorum. 
Bununla İlgili TV’miz ve 
şahsım olarak elimden ge-
leni yapacağım. Benim  Asıl 
Soyadım  “Topatan” dır .. Bu 
Soyadı ile birçok Akrabam ve 
Köylüm Giresun ilimize katma 
değer katmıştır. ” diye çağrıda 
bulundu.

BUFAP Gençlik ve Engel-
lilerden Sorumlu Gönüllü 

Başkan Yardımcısı Emre Can 
Kızıltaş yaptığı açıklamada; 
“Temmuz ayında Giresun Üni-
versitesi Rektörü Sayın Yılmaz 
Can hocamızı ziyaret etmiştik 
ve ziyarette gerekli çalışma-
ların yapılması için ilk adımlar 
atılmıştı. Öğrencisi olduğum 
Giresun Üniversitesi’nin 2021-
2022 Eğitim Yılının başlaması 
ile kampüs ve çevresinde en-
gelli rampalarının kimi yerlerde 
uygun olmadığını kimi yerlerde 
ise hiç olmadığı tespitinde bu-
lunduk. Bunu üzerine Engelsiz 
Üniversite Birimi koordinatörü 
hocalarımız ile Giresun Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı 
Sayın Gürol Yıldırım hocamıza 
taleplerimizi ilettik ve beledi-
ye yetkililerine konu iletildi. 
11 Ekimden itibaren belediye 
ekipleri ile kampüs çevresinde 
saha incelemesi yapıldı, birçok 
rampa yapılmasına karar 
verildi ve bir otobüs durağının 
kaldırımda geçişe engel oldu-
ğunun tespiti yapıldı. Bir hafta 
içerisinde çalışmalar yapılarak 

üniversitemizin erişilebilirlik 
seviyesi artırılmış oldu. Üni-
versite öğrencisi olduğum için 
ve engelliler konuları benim 
alanım olduğu için BUFAP 
Gönüllü Başkanımız Gökhan 
Özcan beni BUFAP Gençlik ve 
Engellilerden Sorumlu Gönüllü 
Başkan Yardımcılığı görevine 
getirmişti, başkanımıza bu gö-

reve beni getirdiği için teşekkür 
ederim.” dedi.

Açıklamalara devam eden 
Kızıltaş, “Taleplerimiz sonu-
cunda yapılan çalışmalar için 
ve üniversite öğrencileri olarak 
zaman geçirebileceğimiz yeni 
yapılan yeşil alan için Giresun 
Üniversitesi Rektörü Sayın Yıl-
maz Can  hocamız ve Giresun 

Belediyesi başta olmak üzere, 
Rektör Yardımcısı Sayın Gürol 
Yıldırım hocamıza, Engelsiz 
Üniversite Birimi koordinatörü 
Sayın Yasemin Doğan hocamı-
za, koordinatör yardımcısı Sayın 
Halil İbrahim Çakır hocamıza, 
belediye ve üniversite personeli-
ne çok teşekkür ederiz.” diyerek 
sözlerini tamamladı.

BUFAP’tan Rektör 
Yılmaz Can’a Tebrik
BUFAP’ın (Bulancak Farkındalık Platformunun) ve Giresun Üniversitesi Engelsiz 
Üniversite Biriminin işbirliğinde, talepler sonucunda Giresun Üniversitesi Güre 
Yerleşkesi ve çevresinde engelli rampaları ve iyileştirme çalışmaları yapıldı.

ADD’den Tirebolu’daki
Madene Tepki

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Giresun 

Şubesinden Tirebolu’da 
yapılması planlana 
Maden İşletmesine sert 
tepki gösterdi.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Giresun Şube 
Başkanı Oğuzcan Öz-
demir Tirebolu ilçemize 
yapılması planlanan 
maden sahası konusu-
na sert tepki gösterdi. 
Özdemir açıklamasın-
da;  Tirebolu ilçemizde 
ruhsatlandırılmış iki 
maden sahası ko-
nusunda çalışmaları 
sonlanmış ve  Çevresel 
Etki Değerlendirme 
(ÇED) sürecinin başla-
mış bölgede yaşayan 
halkımızın görüşlerini 
almak üzere  3/11/2021 
tarihinde, ÇED yönet-
meliğinin 9.maddesi 
gereğince halkın bilgi-
lendirilmesi için toplantı 
yapılacağı belirtilmiş. 
Ruhsat başvurusunda, 
bakır, kuşun, çinko, 
altın ve gümüş ocağı 
çıkacağı belirtilmektedir. 
Faliyet alanı Harkköy’ e 
240 metre, Kuskunlu’ya 
530 metre mesafededir. 
Faaliyet süresi 24 yıl 
olarak belirtilen Tire-
bolumuzun doğasına 
büyük zararlar vereceği 
aşikardır. Proje alanı-

nı 30 km güneyinde 
bulunan tabiat ormanı 
yine büyük tehlike 
altındadır. Yurdumuzun 
çeşitli yerlerinde benzer 
ruhsatları alan şirketle-
rin, o yerlerin doğasına 
ve çevresine nasıl zarlar 
verdiği ortadadır. Baş-
kan Özdemir Cerratte-
pe, Kaz dağlarıve  yanı 
başımızda doğası 
ormanları katledilen 
Ordu/ Fatsa örneği 
varken bu madene evet 
demek ağaç katliamla-
rına, doğa tahribatına, 
siyanürlü suya ve denizi 
ve doğası ile dünya 
harikası olan Tirebolu-
muzun katledilmesine 
evet demektir.

Bölgedeki tüm canlı 
yaşamını tehdit eden bu 
maden ocağı kurulum 
faliyeti için 3 Kasım Çar-
şamba Günü Harkköy 
Okulunda yapılacak 
olan ÇED toplantısına 
tüm halkımızı, doğa 
severleri, siyasi parti 
temsilcilerini,  Demok-
ratik Kitle Örgütlerini 
ve özelllikle Tirebolulu 
hemşerileri bu top-
lantıya katılarak tepki 
vermeye ve yapılması 
planlanan bu madene 
karşı hep birlikte müca-
dele etmeye çağırıyo-
ruz.” dedi.

Sosyal Belediyecilik 
Halkın İçinde Olmaktır
Keşap Belediye Başka-

nı Mehmet Emür yeni 
haftaya esnaf ve vatandaş 
ziyareti ile başladı. Sosyal be-
lediyecilik halkın içinde halkla 
olmaktır diyen Başkan Emür 
“Güne esnaf ve hemşehrile-
rimizi ziyaret ederek talep ve 
isteklerini dinleyerek başladık. 
Ziyaretlerimiz de en küçük 
sorunu kısa zamanda 
çözüme kavuşması nokta-
sında ilgili birimlere talimat 
veriyoruz. Bizlere gönül 
veren, duasını ve deste-
ğini aldığımız ilçemizin 
güzel insanlarıyla el ele, 
gönül gönüle vererek hep 
birlikte güçlü bir Keşap için 

çalışmaya devam edece-
ğiz. Esnafımıza bereketli 
helal rızık, öğrencilerimize 
zihin açıklığı, hanelerimi-
ze huzur,  bedenlerimize 
sağlık, ruhumuza mutluluk 
temennisiyle. Güzel bir gün, 
bereketli ve sağlıklı bir hafta 
geçirmeniz dileğiyle hayırlı 
haftalar diliyorum.’’ dedi.



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

32 Kasım 
2021 Salı www.giresungundem.com

BAŞKAN MUHTEREM MEMİŞ; ’’TÜM ZAMANLARIN KATILIM REKORU KIRILACAK’’

Muhterem Memiş’ten çağrı
Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu tarafından düzenlenen Giresun Tanıtım Günleri 

etkinliği, 18-21 Kasım 2021 tarihlerinde Yenikapı Etkinlik Alanında gerçekleştirilecek.

12. Giresun Günleri 
Giresun mutfağı ana 
temasıyla yapılır-

ken, 13. Giresun Günleri ise 
Giresun Kalite Tanıtım Günleri 
sloganı ve fındık ana tema-
sıyla yapılmıştı. 14. Giresun 
Günlerinde ana tema olan 
müzik ile ilgili de bir dizi içerik 
planlandı. Bu kapsamda oluş-
turulan ve kemençe, davul, 
zurna ile bağlama figürlerinin 
yer aldığı tema logosu, afişlere 
ve davetiyelere yerleştirildi. 
Pandemi süresince uygulanan 
kısıtlamalar nedeniyle Giresun 

Müziğine de hasret kalan hem-
şerilerimiz bu yıl canlı müziğe 
doyacak. Ayrıca ilimizin müzik 
kültürüne dair birçok söyleşi 
ve etkinlikler de sahnede hem-
şerilerimizle buluşacak. 

İBB, Valilik ve beledi-
yeler destek veriyor…

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi ev sahipliğinde ve Giresun 
Valiliği himayelerinde Giresun 
Sivil Toplum Kuruluşları Fede-
rasyonu tarafından düzenlenen 
14. Giresun Tanıtım Günleri’nde 

her yıl olduğu gibi Kültür çadırı, 
yöresel ürünler çadırı, yeme 
içme alanları, sahne ve sos-
yal alanlar yer alıyor. Giresun 
Belediyesi’nin yanı sıra İstanbul 
ilçe belediyelerinden Beykoz, 
Beyoğlu, Bağcılar, Eyüpsultan, 
Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, 
Başakşehir, Ataşehir, Ümraniye, 
Sultanbeyli, Esenler, Sarıyer, 
Adalar, Tuzla ve Üsküdar 
Belediyeleri de etkinliğe destek 
veriyor. 

Protokol Töreni 
Cuma Günü

Öte yandan 14. Giresun 
Günleri’nde yoğun sahne 
programları da Giresunluları 
bekliyor. Etkinliğin ilk günü olan 
18 Kasım Perşembe günü baş-
layan etkinlikler 21 Kasım Pazar 
gecesine kadar sürecek. Açılış 
ve protokol töreni ise Feshane 
geleneğinde olduğu gibi 19 Ka-
sım Cuma günü saat 17.00’de 
yapılacak’’ dedi.

GİRESUNLU ESNAFLAR-
DAN TANITIM GÜNLE-
RİNE YOĞUN İLGİ…

Giresun Günlerinde sah-

nede sadece Giresunlu 
sanatçıların yer alması kararı 
aldıklarını belirten federasyon 
Başkanı Muhterem Memiş, 
Giresunlu esnaflara da öncelik 
tanıdıklarını ifade etti. Gire-
sunlu esnafların geçmiş yıllara 
göre etkinliğe daha fazla ilgi 
gösterdiğini de belirten Başkan 
Memiş, bu durumun kendilerini 
sevindirdiğini vurguladı.

Giresun Federasyonu Ge-
nel Başkanı Muhterem Memiş, 
Giresun Medya Platformu ve 
Basın mensupları ile bir araya 
gelmekten mutlu olduğunu 
belirterek hem bilgilendirme, 
hem de istişare yapacağımız 
bu basın toplantısında sizle-
rin görüşlerine büyük önem 
veriyoruz ve Giresun Medya 
Platformu bizim için çok önem-
lidir’ dedi. 

TÜM ZAMANLARIN 
REKORU KIRILACAK

Başkan Muhterem Me-
miş, hemşerilerinin büyük bir 
heyecanla beklediği Giresun 
Günleri’nin önceki yıllara 
göre daha yoğun bir katılıma 
sahne olmasını bekledikleri-
ni ifade ederek. Kültürel ve 

siyasi anlamda da bereketli bir 
etkinliğe ev sahipliği yapacak-
larını ve her yıl birçok yeniliğe 
imza atarak program içeriğini 
geliştirdiklerini söyleyerek tüm 
zamanların katılım rekorunu 
kıracaklarını söyledi.

FINDIK VE CEVİZ KIRILA-
RAK AÇILIŞ YAPILACAK

Başkan Muhterem Memiş, 
Tanıtım günlerinde önceliğin 
Giresunlu esnafların olacağını 
belirterek, büyük bir özlem var, 
stantlarda Giresun yöresel 
ürünlerinin satışı ile ilgili talebi-
miz var. Ayrıca etkinlik alanının 
yerleşik bir esnaf yapısı var ve 
onları Büyükşehir Belediyesi 
organize ediyor.

Özel etkinliklerimiz olacak 
Kâtip Şadi ödüllü kemençe 
yarışması, yöresel çocuk 

oyunları gösterisi, 28 metre-
lik pide gösterisi olacak ve 
tanıtım günlerinin ana tema 
özelliği müzik olacak. Fede-
rasyon yönetimi olarak bir 
davet seferberliği yapacağız, 
herkes komşusunu, arkadaşı-
nı getirecek 19 Kasım Cuma 
akşamı protokol açılışı olacak 
ve kurdele kesilerek açılma-
yan tek tanıtım günleri Gire-
sun Günleri’dir, buraya özgü 
Fındık ve Ceviz kırarak açılışı 
gerçekleştireceğiz, efsane slo-
gan olan “Giresun Gabuğunu 
Gırdı’’ diyeceğiz” dedi. 

Basın mensuplarının sorula-
rını tek tek yanıtlayan Başkan 
Muhterem Memiş, ilgi ve ala-
kalardan dolayı teşekkürlerini 
sundu.

Haber: Sadi Toygar
Fotoğraf: Timur Tahmaz

DEMOKRASİ 
VE ATILIM 

ARTİSİ (DEVA) 
Çanakçı İlçe 

Başkanlığı’na 
Şenol KUĞU 

atandı
İl Yönetim kurulu-

muzun teklifi ve 
Genel Başkanımız Sn. 
Ali Babacan’ın olurları 
ile ilimiz Çanakçı İlçe 
Başkanlığına Sn. Şenol 
KUĞU atanmıştır.  Bu 
atama ile İlimizin 10 ilçe-
sinde ilçe başkanlığımız 
kurulmuş olup, her geçen 
gün vatandaşlarımızın 
teveccühü ile DEVA 
Partisi büyümeye devam 
etmektedir.

Giresun’a 50 kilomet-
re uzaklıkta bulunan 

Bulancak ilçesine bağlı 2 bin 
800 nüfuslu Kovanlık Beldesi 
ve DOKAP tarafından “Kovanlık 
Beldesi Üreten Kadınlar” projesi 
2020 yılında hayata geçirildi.

Kadınlar tarafından yörede 
yetişen besinlerin işlenmesi 
sonucu yaklaşık 50 çeşit ürün 
ortaya çıkarıldı.

Kovanlık Belde Belediye 
Başkanı Harun Kalıntaş, AA 

muhabirine, yöredeki ürünlerin 
ekonomiye kazandırılmasının 
yanı sıra belde kadınlarına da 
istihdam oluştuğunu söyledi.

DOKAP’ın da desteğiyle uy-
gulama konulan projenin salgın 
dönemine denk geldiğine işaret 
eden Kalıntaş, “Son yıllarda 
pandeminin de etkisiyle doğal 
ürünlere olan ilgi artmış durum-
da. Biz de buradan yola çıkarak 
ürünlerimizi ekonomiye kazan-
dırmanın yanı sıra kadınlarımıza 
da istihdam sağlamak amacıyla 
projemizi hayata geçirdik.” dedi.

Kalıntaş, kısa zamanda ciddi 
yol aldıklarını ve kooperatifleş-
mek için de çalışmaların devam 
ettiğini ifade ederek, şöyle de-
vam etti: “Yöre kadınlarımızdan 
yörede yetişen doğal ürünleri 
satın alıyoruz. Daha sonra da 
bunlardan geleneksel yöntem-
lerle başta turşu, tuzlu, reçel 
ve pekmez olmak üzere çeşitli 
ürünler elde ediyoruz. Projemiz-
le belde kadınlarımız ev eko-

nomisine katkı sağlıyor. Yörede 
sınap çeşidi elma yoğun olarak 
bulunmaktadır. Hedeflerimiz 
arasında bu elma türünün de 
ön plana çıkarılması yer alıyor. 
Uzun yıllar önce beldemize geti-
rilen ve dikimiyle birlikte yaygın-
laşan bir elmadır. Fakat ekono-
miye kazandırılmamış durumda. 
Biz bundan pekmez üretimi elde 
ederek, Kovanlık sınap elmasını 
ön plana çıkartmak istiyoruz.”

Belediye olarak yöre hal-
kından bu yıl 3 ton elma satın 
alarak 180 kilo pekmez üretimi 
sağladıklarını aktaran Kalıntaş, 
gelecek hasat döneminde bu 
rakamı daha da artırmak istedik-
lerini vurguladı.

“2021 yılının sonuna 
kadar 200 bin lira gelir 
amaçlıyoruz”

Kalıntaş, belde de oluşturu-
lan mağaza ve internet üzerin-
den satışların devam ettiğine 

değinerek, “Ürünlerimize büyük 
ilgi bulunmakta. Yurt için ve dı-
şından yoğun siparişler alıyoruz. 
Bu yılki gelir hedefimiz yaklaşık 
200 bin lira.” diye konuştu.

Ayrıca beldede hediyelik 
eşya ve tekstille ilgili de projeler 
hazırladıklarını belirten Kalıntaş, 
gerekli desteklerin sağlanma-
sı için ilgili kamu kurumlarıyla 
görüşmelerin devam ettiğini 
sözlerine ekledi.

Belde sakinlerinden Kübra 

Demir ise yörenin geçim kay-
naklarının fındık ve hayvancılık 
olduğunu söyledi.

Yazın yetiştirdiği tarım ve 
hayvansal ürünleri pazarlarda 
sattığını belirten Demir, “Yine 
ürünlerimi belediyemiz tarafından 
uygulanan proje kapsamında ku-
rulan satış mağazası ve internet 
üzerinden de değerlendiriyorum. 
Bu yöntemle kendi evime gelir 
sağlamış oluyorum.” ifadesini kul-
landı. GİRESUN (AA)

KALINTAS’TAN iZ BIRAKAN HAMLE
Giresun’da, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle yürütülen proje 

kapsamında kadınlar tarafından işlenen yöresel organik ürünler, yurt içinden ve yurt dışından talep görüyor.

Giresun’da salgını 
fırsata çeviren “üreten 

kadınlar”ın organik
ürünleri ilgi görüyor
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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

22 Kasım 
2021 Salı www.giresungundem.com

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Kara Davut: Batlama İlçesi
kurulması için göreve hazırım

Batlama İlçesi Whats-
App Grubuna mesaj 
atan Kara Davut (Da-

vut Topatan) “Sevgili Batlama 
Vadili hemşerilerim ve köy-
lülerim. Biliyorsunuz Ben de 
Batlamalıyım ve Vadi’nin En 
son köylerinden Okçu köyü 
doğumluyum. Ben ve Kuru-
mum Mavi karadeniz TV ola-
rak BATLAMA yöremizin İlçe 

olması hususunda eskiden 
beri dile getirilen söylemleri 
sonuna kadar destekliyorum. 
Bununla İlgili TV’miz ve 
şahsım olarak elimden ge-
leni yapacağım. Benim  Asıl 
Soyadım  “Topatan” dır .. Bu 
Soyadı ile birçok Akrabam ve 
Köylüm Giresun ilimize katma 
değer katmıştır. ” diye çağrıda 
bulundu.

BUFAP Gençlik ve Engel-
lilerden Sorumlu Gönüllü 

Başkan Yardımcısı Emre Can 
Kızıltaş yaptığı açıklamada; 
“Temmuz ayında Giresun Üni-
versitesi Rektörü Sayın Yılmaz 
Can hocamızı ziyaret etmiştik 
ve ziyarette gerekli çalışma-
ların yapılması için ilk adımlar 
atılmıştı. Öğrencisi olduğum 
Giresun Üniversitesi’nin 2021-
2022 Eğitim Yılının başlaması 
ile kampüs ve çevresinde en-
gelli rampalarının kimi yerlerde 
uygun olmadığını kimi yerlerde 
ise hiç olmadığı tespitinde bu-
lunduk. Bunu üzerine Engelsiz 
Üniversite Birimi koordinatörü 
hocalarımız ile Giresun Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı 
Sayın Gürol Yıldırım hocamıza 
taleplerimizi ilettik ve beledi-
ye yetkililerine konu iletildi. 
11 Ekimden itibaren belediye 
ekipleri ile kampüs çevresinde 
saha incelemesi yapıldı, birçok 
rampa yapılmasına karar 
verildi ve bir otobüs durağının 
kaldırımda geçişe engel oldu-
ğunun tespiti yapıldı. Bir hafta 
içerisinde çalışmalar yapılarak 

üniversitemizin erişilebilirlik 
seviyesi artırılmış oldu. Üni-
versite öğrencisi olduğum için 
ve engelliler konuları benim 
alanım olduğu için BUFAP 
Gönüllü Başkanımız Gökhan 
Özcan beni BUFAP Gençlik ve 
Engellilerden Sorumlu Gönüllü 
Başkan Yardımcılığı görevine 
getirmişti, başkanımıza bu gö-

reve beni getirdiği için teşekkür 
ederim.” dedi.

Açıklamalara devam eden 
Kızıltaş, “Taleplerimiz sonu-
cunda yapılan çalışmalar için 
ve üniversite öğrencileri olarak 
zaman geçirebileceğimiz yeni 
yapılan yeşil alan için Giresun 
Üniversitesi Rektörü Sayın Yıl-
maz Can  hocamız ve Giresun 

Belediyesi başta olmak üzere, 
Rektör Yardımcısı Sayın Gürol 
Yıldırım hocamıza, Engelsiz 
Üniversite Birimi koordinatörü 
Sayın Yasemin Doğan hocamı-
za, koordinatör yardımcısı Sayın 
Halil İbrahim Çakır hocamıza, 
belediye ve üniversite personeli-
ne çok teşekkür ederiz.” diyerek 
sözlerini tamamladı.

BUFAP’tan Rektör 
Yılmaz Can’a Tebrik
BUFAP’ın (Bulancak Farkındalık Platformunun) ve Giresun Üniversitesi Engelsiz 
Üniversite Biriminin işbirliğinde, talepler sonucunda Giresun Üniversitesi Güre 
Yerleşkesi ve çevresinde engelli rampaları ve iyileştirme çalışmaları yapıldı.

ADD’den Tirebolu’daki
Madene Tepki

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Giresun 

Şubesinden Tirebolu’da 
yapılması planlana 
Maden İşletmesine sert 
tepki gösterdi.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Giresun Şube 
Başkanı Oğuzcan Öz-
demir Tirebolu ilçemize 
yapılması planlanan 
maden sahası konusu-
na sert tepki gösterdi. 
Özdemir açıklamasın-
da;  Tirebolu ilçemizde 
ruhsatlandırılmış iki 
maden sahası ko-
nusunda çalışmaları 
sonlanmış ve  Çevresel 
Etki Değerlendirme 
(ÇED) sürecinin başla-
mış bölgede yaşayan 
halkımızın görüşlerini 
almak üzere  3/11/2021 
tarihinde, ÇED yönet-
meliğinin 9.maddesi 
gereğince halkın bilgi-
lendirilmesi için toplantı 
yapılacağı belirtilmiş. 
Ruhsat başvurusunda, 
bakır, kuşun, çinko, 
altın ve gümüş ocağı 
çıkacağı belirtilmektedir. 
Faliyet alanı Harkköy’ e 
240 metre, Kuskunlu’ya 
530 metre mesafededir. 
Faaliyet süresi 24 yıl 
olarak belirtilen Tire-
bolumuzun doğasına 
büyük zararlar vereceği 
aşikardır. Proje alanı-

nı 30 km güneyinde 
bulunan tabiat ormanı 
yine büyük tehlike 
altındadır. Yurdumuzun 
çeşitli yerlerinde benzer 
ruhsatları alan şirketle-
rin, o yerlerin doğasına 
ve çevresine nasıl zarlar 
verdiği ortadadır. Baş-
kan Özdemir Cerratte-
pe, Kaz dağlarıve  yanı 
başımızda doğası 
ormanları katledilen 
Ordu/ Fatsa örneği 
varken bu madene evet 
demek ağaç katliamla-
rına, doğa tahribatına, 
siyanürlü suya ve denizi 
ve doğası ile dünya 
harikası olan Tirebolu-
muzun katledilmesine 
evet demektir.

Bölgedeki tüm canlı 
yaşamını tehdit eden bu 
maden ocağı kurulum 
faliyeti için 3 Kasım Çar-
şamba Günü Harkköy 
Okulunda yapılacak 
olan ÇED toplantısına 
tüm halkımızı, doğa 
severleri, siyasi parti 
temsilcilerini,  Demok-
ratik Kitle Örgütlerini 
ve özelllikle Tirebolulu 
hemşerileri bu top-
lantıya katılarak tepki 
vermeye ve yapılması 
planlanan bu madene 
karşı hep birlikte müca-
dele etmeye çağırıyo-
ruz.” dedi.

Sosyal Belediyecilik 
Halkın İçinde Olmaktır
Keşap Belediye Başka-

nı Mehmet Emür yeni 
haftaya esnaf ve vatandaş 
ziyareti ile başladı. Sosyal be-
lediyecilik halkın içinde halkla 
olmaktır diyen Başkan Emür 
“Güne esnaf ve hemşehrile-
rimizi ziyaret ederek talep ve 
isteklerini dinleyerek başladık. 
Ziyaretlerimiz de en küçük 
sorunu kısa zamanda 
çözüme kavuşması nokta-
sında ilgili birimlere talimat 
veriyoruz. Bizlere gönül 
veren, duasını ve deste-
ğini aldığımız ilçemizin 
güzel insanlarıyla el ele, 
gönül gönüle vererek hep 
birlikte güçlü bir Keşap için 

çalışmaya devam edece-
ğiz. Esnafımıza bereketli 
helal rızık, öğrencilerimize 
zihin açıklığı, hanelerimi-
ze huzur,  bedenlerimize 
sağlık, ruhumuza mutluluk 
temennisiyle. Güzel bir gün, 
bereketli ve sağlıklı bir hafta 
geçirmeniz dileğiyle hayırlı 
haftalar diliyorum.’’ dedi.



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

42 Kasım 
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Temizliği itina ile yapılır

Adres: Gemiler Çekeği Mah. Sütlaç Mevkii Çakmak Sk. GiRESUN

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Kurucusuna Kâfir Diyecek 
Kadar Cesursananlar Var, 
Bu Cennet Vatanımızda 
Halbuki Kendilerinin Kafir 
Olduklarını Atlatmış Oluyor-
lar. Bu Gafiller  Soylarına 
Baksınlar. Namuslarını 
Kim Korudu Baksınlar. Bu 
Cennet  Vatan Olmasaydı 
Namusları Olurmuydu.

Mareşal Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Yarenleri 
Olarak Bunları kınıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün düşmanı, bizimde 

düşmanımızdır. 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk ve Cumhuriyet 
Düşmanlarını,         Allah 
kahretsin. 

Adı : Mareşal Gazi Mus-
tafa Kemal ATATÜRK,

Görevi : İlk Cumhurbaş-
kanı,

Doğumyeri : Selanik, 
Konya’dan Türkmen Aile 
olarak Selaniye göçtü.

Yaşı : 57
Eğitim : Harp Akademisi,
Savaş : 11
Madalya : 24

Nişan : 7
Yazdığı Kitap : 11
Okuduğu Kitap Sayısı: 

4000
Açtığı Fabrika : 48 
En Büyük Başarısı :Türk 

vatanını işgalden kurtar-
ması, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ni kurması.

Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’e Hakaret ve kafir diyen 
Ülkemize Hangi hizmetleri 
yaptılar.

Aynı takımı tutmadığım 
adamla anlaşırım, Aynı par-
tiye oy vermediğim adamla 
anlaşırım,  Aynı dini paylaş-
madığım adamla anlaşırım, 
Aynı milletten olmadığım 
adamla da anlaşırım ama 
Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ü sevmiyenle asla 
ANLAŞMAM.

Ben Ülkemi, ilkelerimi, fik-
rî düşüncemi Anayasanın ilk 
4 maddesi gibi korur kollar 
asla taviz vermem. 

Çünkü ben Mustafa 
Kemal Atatürk’ün kurduğu, 

Türkiye Cumhuriyetinin 
çocuğuyum.

Ben, Atatürkçüyüm,
Ben, Cumhuriyetçiyim,
Ben, lâikim,
Ben, antiemperyalistim,
Ben, tam bağımsız Türki-

ye’den yanayım,
Ben, Türk  Milletindenim 

diyenlerdenim.
Ben Türk Milletine tuzak 

kuran hainlerin düşmanıyım.
Ben hırsızların, vurgun-

cuların, çıkarcıların düşma-
nıyım.

Ben, Allah ile aldatan, 
namussuzların düşmanıyım.

Dindarım diye geçinip 
gece gündüz Atatürk’e küfür 
edenlerin düşmanıyım.

Atatürk;  Diyaneti kuran,
Gazi Mustafa Atatürk Ku-

ran-ı kendi parasıyla tefsir 
ettiren, 

Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk Kuran meali ve İlmi-
hali yaptıran, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk

50 yakın Türkçe Hutbe 

yazan ve yazdıran, Anado-
lu’ya dağıttıran, Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk İmam 
Hatipleri açan, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk Ayasofya’yı 
müze değil de Cami olarak 
kayıt yaptırandır. 

Ben “susan dilsiz şeytan-
dır” sözününün takipçisiyim. 

Ne KÖK’ümü yok saya-
rım, ne dalımdan koparım. 

NE MUTLU TÜRK VA-
TAN’ININ KURTARICISI,

TÜRK DEVLETİNİN KU-
RUCUSU,

TÜRK MİLLETİNİN ULU 
ÖNDERİ ,

MAREŞAL GAZİ MUSTA-
FA KEMAL ATATÜRK’ün ,

AYDINLIK YOLUNDA 
OLANLARA. 

NE MUTLU TÜRKÜM 
DİYENE.

İzmir kurtuldu, çok tatlı bir 
yorgunluk, Ankara’ya hare-
ket edecekler. 

Trene binerler kompartı-
mana çekilirler. 

Ertesi gün kompartımanın 

kapısını çalar yaveri, açar 
yorgun, bitkin, kravatını 
yıkamaktadır.

Atatürk. Yaveri “paşam, 
bu ne hal hiç uyumadınız 
herhalde niye böylesiniz” 
der. 

Ya çocuk kompartıma-
nıma yastıkla battaniye 
koymayı unutmuşsunuz.

Kolumu yastık yaptım 
ağrıdı, setremi yastık yaptım 
üşüdüm, bende uyumadım 
kalktım” der.

Yaveri “aman paşam! 
Birimize haber vereydi-

niz hemen size bir yastıkla 
battaniye getirirdik” der. 

Ve bir ülke kurtarmaktan 
dönen komutan tarihi bir 
cevap verir, der ki, geç far-
kettim hepiniz en az benim 
kadar yorgundunuz.  

Hiçbirinize kıyamadım. 
Önemli olan benim uyumam 
değil milletimin rahat uyu-
ması”

HAFIZ GAZİ MUSTAFA KEMAL:
MAREŞAL GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Başkan Kılıçaslan”Kısa süre 
içersinde güçlü bir aile 
olduk.Siyasette takım ruhu 

önemlidir.Bizi bu takımdaşlık hedefe 
götürecek.Gelecek Partisi,Giresun’un 
geleceğidir.Genç ,dinamik ve üretken 
bir kadro kurduk.Ekibimizde ki idareci-
lerin çoğu meslek hayatlarında yıldız 
olmuş kişiler.Bu konuda çok seçici 
davrandık.” dedi.

GELECEK PARTiSi’NDE 
MORALLER YERiNDE



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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Altay-Sivasspor
Atakaş Hatayspor-Beşiktaş

Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor
İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe

Kayserispor-Fatih Karagümrük
Medipol Başakşehir-Adana Demirspor

Trabzonspor-Çaykur Rizespor
Alanyaspor-Göztepe

Galatasaray-Gaziantep
Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor

11. HAFTA
Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir

Fatih Karagümrük-Galatasaray
Sivasspor-Giresunspor
Beşiktaş-Trabzonspor

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor
Fenerbahçe-Kayserispor
Gaziantep-Kasımpaşa

Çaykur Rizespor-Alanyaspor
Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor

Fraport TAV Antalyaspor-Altay

12. HAFTA
Alanyaspor-Beşiktaş

Medipol Başakşehir-Sivasspor
Atakaş Hatayspor-F. TAV Antalyaspor

Galatasaray-Fenerbahçe
Altay-Adana Demirspor

Kasımpaşa-Fatih Karagümrük
İttifak Holding Konyaspor-Ç. Rizespor

Kayserispor-Göztepe
Trabzonspor-Gaziantep

Giresunspor-Yeni Malatyaspor

13. HAFTA
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 
fikstürü

Ziraat Kupası 4.Eleme turu için bugün kura çekimi yapılacak

RAKiBiMiZ BELLi OLUYOR
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, 2 Kasım Salı günü saat 15.00’te 

TFF Riva Hasan  Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak.
Orhan Saka Konfe-

rans Salonunda 
gerçekleşecek kura 

çekimi törenine, Federasyon 
yetkilileri ve kulüp temsilcileri 
katılacak.

4. Eleme Turu’nda Spor Toto 
Süper Lig’den Atakaş Hatays-
por, Aytemiz Alanyaspor, Çay-
kur Rizespor A.Ş., Gaziantep 
Futbol Kulübü A.Ş., Göztepe 
A.Ş., İttifak Holding Konyaspor, 
Kasımpaşa A.Ş., Medipol Ba-
şakşehir FK, Öznur Kablo Yeni 

Malatyaspor ve Vavacars Fatih 
Karagümrük, ZTK 3. Eleme 
Turu Kura çekimi sonucu bay 
geçen GZT Giresunspor ve 
ZTK 3. Eleme Turu müsabaka-
ları sonucunda tur atlayan 43 
takım olmak üzere toplam 54 
takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne ve 
seri başı sistemine göre oyna-
nacak Ziraat Türkiye Kupası 4. 
Eleme Turu müsabakaları; 30 
Kasım, 1-2 Aralık tarihlerinde 
oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez 
Hakem Kurulunda (MHK) görev dağılımı 

gerçekleştirildi. Ferhat Gündoğdu’nun başkanlı-
ğındaki MHK’de Ahmet Şahin başkan vekilliğine 
getirildi.

TFF’nin açıklamasına göre, Serdar Tatlı’nın 
istifasından sonra Ferhat Gündoğdu başkanlı-
ğında oluşturulan MHK, ilk toplantısını TFF’nin 
Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve 
Eğitim Tesisleri’nde yaptı.

Yapılan görev dağılımı sonucunda Ahmet 
Şahin başkan vekilliğine getirildi. Profesyo-
nel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK) ise Ferhat 
Gündoğdu, Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım’dan 
oluştu.

MHK’de yapılan görev dağılımı şöyle:
Başkan: Ferhat Gündoğdu
Başkan vekili: Ahmet Şahin
PMİK: Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, 

Yunus Yıldırım
Eğitim Planlama Araştırma Komisyonu 

(EPAK): Sebahattin Şahin, Mustafa Kamil Abi-
toğlu, Hakan Sivriservi

Bölgesel Amatör Lig sorumlusu: Nihat Mızrak
Kadın hakemler sorumlusu: Hasan Serdar 

Çakıroğlu
Plaj futbolu sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu
Futsal sorumlusu: Nihat Mızrak
1. bölge sorumlusu: Ahmet Şahin
2. bölge sorumlusu: Yunus Yıldırım
3. bölge sorumlusu: Hasan Serdar Çakıroğlu
4. bölge sorumlusu: Sebahattin Şahin
5. bölge sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu
6. bölge sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu
7. bölge sorumlusu: Hakan Sivriservi
8. bölge sorumlusu: Nihat Mızrak

TFF Merkez Hakem Kurulunda 
görev dağılımı yapıldı

BAKALIM NE KADAR
DAYANACAKLAR?

3 yıldır Görelespor başkanlığı-
nı yaptığını belirten Murat-

han Coşkuner, ”Yaklaşık üç yıldır 
yönetimimizle birlikte yürüttüğümüz 
Görelespor başkanlığı döneminde 
her zaman Görelespor’un menfa-
atlerini gözeterek teknik direktör 
ve oyuncu transferleri yapmaya 
çalıştık. Bu dönemde bizimle be-
raber çalışan hocalarımıza futbol-
cularımıza emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Kimsenin 
emeği bir çırpıda boşa atmak 
benim tasvip etmediğim bir olay. 
Dönemsel olarak hem hocalarımız-
la hem oyuncularımızla bağız ko-
nularda fikir ayrılığı olabilir. Maddi 

konularda ise oyuncu ve hocaların 
beklentilerini talepleri karşılamama 
izlenimleri doğabilir fakat biz bu 
dönemde mücadelemizi sonuna 
kadar yapıyorduk ama kendileri 
işin son boyutu olan maddiyatını 
kendi taraflarına istedikleri zaman 
olayı bitmiş görüyorlar” dedi.

Coşkuner; “ “3 yıllık süreçte 
Ziraat Türkiye Kupası futbolcu gru-
buyla başlayan yönetimimizi daha 
sonra hoca değişikliyle ve farklı bir 
kadroyla beraber devam ettirme 
kararı almıştık. Bu bağlamda 
Gökhan Uzungüngör hocamızla 
anlaşmıştık. Bu süreçte pandemi 
nedeniyle liglerin oynanamasın 

nedeniyle bir buçuk yıllık süreçte 
maçlar oynanmamıştır. Doğal 
olarak oyuncularımız mağdur 
olmuşlardı. Biz bu oyuncularımı-
za az seviyede de olsa destek 
vermeye çalıştık. Bu sene aynı 
hocayla beraber yeni kurduğumuz 
çoğunluğu geçen seneki futbol-
culardan oluşturularak bugünkü 
takımı kurduk ve bu takımla maç 
sürecine girmeyi planlıyorduk 
fakat en son ödeme yapacağımız 
27.10. 2021 tarihinde saat 14.00 
gibi ödeme yapacağımızı kendile-
rine bildirdik, kabul gördü. Lisans 
çıkarma işlemleri için imzaların 
atılması aşamasına gelindiğinde 

futbolcular  “Biz paramızı alma-
dan imza atmayız” dediler. Kimse 
Görelespor’dan büyük değildir. 
Burası kimsenin hakkını gasp 
edecek bir kurum değildir. Lisansı 
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herkesin kendisine kulüp bulması 
noktasında bildirimimizi yaptık. Şu 
andaki kadromuz içerisinde geçen 
seneden bizde lisansı olan ve yeni 
transferlerle oyuncularımızın bir 
kısmı kaldı.  Gökhan Uzungüngör 
hocamızla karşılıklı anlaşarak 
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Murathan Coşkuner ‘Kimse 
Görelespor’dan büyük değildir’
Görelespor Kulüp Başkanı Murathan Coşkuner son günlerdeki gelişmeler üzerine açıklamalarda bulundu



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

Görelespor Yönetimi Futbol 
Federasyonundan gelecek müjdeli 
haberi beklerken Ocak ayının 
söylenmesi ancak tam olarak  bir 
tarihin verilememesi müjdeninde 
yarım kalmasına neden oldu.
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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)
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çalıştıran Teknik adamlar var. 
Hepsinin beklentisi liglerin 
başlatılması yönünde. Uzun 
zamandır futbol oynamadılar ve her 
geçen gün onların aleyhine işliyor. 
Futbol Fedarasyonu son olarak Ocak 
ayını işaret etti ama ortada net bir 
durum yok. Hastalık sürekli olarak 
ilerliyor. Herkesin kafası 

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

Görelespor Yönetimi Futbol 
Federasyonundan gelecek müjdeli 
haberi beklerken Ocak ayının 
söylenmesi ancak tam olarak  bir 
tarihin verilememesi müjdeninde 
yarım kalmasına neden oldu.
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Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası 
dördüncü tur eşleşmelerine de seri 

başı olarak katılacak.Geçen senelere göre 
3. Tur elemelerinde 
çok fazla sürpriz 
sonuçların çıkmadı-
ğı Türkiye Kupa-
sı’nda Giresunspor 

ise bay geçerek bir üst tura yükselmişti.
Çotanaklar, dördüncü tur eşleşmelerine 

de seri başı olarak katılacak. Dördüncü tura 
geçen sezon Sü-
per Ligi 6 ile 15. 
Sırada tamam-
layan ekipler de 
katılacak.

COTANAKLAR SERi BASI

Merkez Hakem Kurulu’nun 
yeni kadrosu tarafından 

yapılan atamalarda Trab-
zonspor-Fenerbahçe maçının 
hakemi Ali Şansalan görev 
alamazken Hüseyin Göçek 
ve Halis Özkahya’da bu hafta 
görev verilmedi.

Geride bıraktığımız hafta-
da  düdük çalan hakemlerin 
listesi ise şöyle :

Halil Umut Meler: Trab-
zonspor - Çaykur Rizespor

Alper Ulusoy: Kasımpaşa 
- Öznur Kablo Yeni Malat-
yaspor

Erkan Özdamar: Altay - 
Sivasspor

Cüneyt Çakır: Hatayspor - 
Beşiktaş

Fırat Aydınus: Konyaspor - 

Fenerbahçe
Burak Şeker: Kayserispor - 

Karagümrük
Mete Kalkavan: Alan-

yaspor - Göztepe
Yaşar Kemal Uğurlu: Gala-

tasaray - Gaziantep
Suat Arslanboğa: 

Giresunspor - Antal-
yaspor

Arda Kardeşler: 
Başakşehir - Adana 
Demirspor

Yeni MHK göreve çarpıcı 
atamalarla giriş yaptı! Spor Toto Süper Lig’in 

11. haftasında oynanan 
GZT Giresunspor-Fraport 

TAV Antalyaspor karşılaşması-
nın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 
üstünlüğüyle tamamlandı.

20. dakikada Antalyaspor öne 
geçti. Giresunsporlu oyuncular 
kendi yarı sahasından çıkmak 
isterken Fredy topu kaptı. Bu 
oyuncu ceza sahasına girdiği 
sırada yerden sert bir vuruşla 
meşin yuvarlağı ağlara gönder-
di. 0-1

34. dakikada Ghacha’nın 
ara pasında ceza sahasında 
Doğukan Sinik meşin yuvarlak 
ile buluştu. Kaleci Okan Kocuk 

ile karşı karşıya kalan Doğu-
kan Sinik’in sert vuruşunda 
Okan Kocuk, topu kornere 
çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 

Antalyaspor’un 1-0’lık üstünlüğü 
ile sona erdi.

49. dakikada Antalyaspor 
farkı 2’ye çıkardı. Doğukan 

Sinik’in defansın arkasına attığı 
pasta ceza sahası içerisinde 
Bünyamin Balcı topla buluştu. 
Bu oyuncunun yerden çıkardığı 
topta Fredy sert bir şut çıkardı 
ve meşin yuvarlak ağlarla buluş-
tu. 0-2

90+2. dakikada Boffin, ceza 
sahası içerisinde Balde’yi yere 
düşürdü. Maçın hakemi Suat 
Arslanboğa penaltı kararı verdi. 
90+5. dakikada penaltı atışı için 
topun başına geçen Diabate, 
meşin yuvarlağı ağlara gönder-
di. 1-2

Karşılaşma Fraport TAV 
Antalyaspor’un 2-1 üstünlüğüyle 
sona erdi.

Gaziantep  deplasmanında  galibiyeti kaçıran Giresunspor, kendi evinde 
Antalyaspor’a mağlup oldu ve alt basamaklardan kurtulamadı

YOKLARI OYNADIK
1-2 STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Osman Gökhan 
Bilir, Kamil Çetin

GZT GIRESUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Di-
arra, Douglas, Aziz Eraltay, Flavio (Dk. 67 Umut Nayir), 
Traore (Dk. 85 Erol Can Akdağ), Diabate, Sergio (Dk. 
84 Çekdar Orhan), Sülaymanov (Dk. 58 Sankhare), 
Doukara (Dk. 58 Balde)

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Veysel 
Sarı, Naldo, Kudriashov, Ufuk Akyol, Fredy, Bünyamin 
Balcı, Gökdeniz Bayraktar (Dk. 46 Wright) (Dk. 48 Mu-
kairu), Güray Vural (Dk. 90 Bahadır Öztürk), Doğukan 
Sinik (Dk. 77 Eren Albayrak), Ghacha (Dk. 46 Amilton)

GOLLER: Dk. 90+5 Diabate (Penaltıdan) (GZT 
Giresunspor), Dk. 20 ve 49 Fredy (Fraport TAV 

Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 30 Diabate, Dk. 

86 Sankhare, 90+3 Erol Can Akdağ (GZT 
Giresunspor), Dk. 29 Gökdeniz Bayrakar, 

Dk. 45 Naldo, Dk. 89 Eren Albayrak, 
90+3 Boffin, 90+4 Amilton (Fraport 

TAV Antalyaspor)


