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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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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
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UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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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!..
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Palyatif Bakım

TERÖRLE YAŞAMAYA 
ALIŞMIŞIZ 

ZAMLARA MI 
ALIŞAMAYACAĞIZ
(Yazısı Sayfa 4’te)

OZBAYRAM: BATLAMA VADiSi iLCE OLSUN
Facebook hesabında paylaşımda bulunan Suna Özbayram büyük ilgi gördü ve “Daha önce 2 belediyesi olan Batlama Vadimizin ilçe olmasını destekliyorum.Bu konuda 
elimden ne geliyorsa yapacağım”dedi. AK Parti İl eski Başkanı Ayhan Akten ise Özbayram’ı bu çıkışı sonrası tebrik ederek ”Çok iyi bir çalışma. Destekliyorum” dedi.

Giresun Fede-
rasyonu Kadın 
Kolları eski 

Başkanı Suna Özbay-
ram, Batlama yöresinde 
ilçe kurulması gerektiğini 
söyledi.

Kendine ait Facebook 
sayfasında paylaşım-
da bulunan Özbayram 
“Daha önce içinde iki  
“Belde Belediyesi” olan, 
26 köyden oluşan, BAT-

LAMA Vadimizin, İLÇE 
olmasını destekliyorum, 
bu konu da bende elim-
den geleni yapacağımın 
bilinmesini isterim… 

Özellikle vadinin kal-
kınmasına, gelişmesine 
büyük katkılar sağlayaca-
ğına inanıyorum… Bat-
lama Vadisi İlçe Olsun” 
dedi.

AKTEN’DEN 

ÖZBAYRAM’A 
DESTEK SÖZÜ

AK Parti İl eski Başka-
nı Ayhan Akten ise Öz-
bayram’ı bu çıkışı sonrası 
tebrik ederek “Çok iyi bir 
çalışma. Destekliyorum” 
dedi.Akten’e teşekkür 
eden Özbayram ise “Baş-
kanım sizin destekleriniz 
de çok önemli teşekkür 
ediyorum” dedi.
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HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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ABDULLAH KESKİN
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ORMANLAR  
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 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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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)
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UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ahmed 
ÇITLAKOĞLU

Çakallar hak peşinde koşanları 
asla anlayamazlar!..

Çakalın biri aç kalınca 
kasabaya inmiş…
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devirmiş, sütü de içmiş, 
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koşturmuşlar.

DEVAMI 2’DE

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
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 Her adamdan 
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olmaz!..
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Palyatif Bakım

Gürsoy 
onurlandırdı

(Yazısı Sayfa 3’te)Mehmet YAŞAR

KONUK 
YAZAR

Keşap Belediyesi
ilçenin dört bir yanında
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür 

Fen İşleri  ve Su İşleri Müdürlüğü ekip-
lerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Keşap Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
Fındıklı ve Karabedir Mahallelerinde beton 
ve parke çalışmaları ile Su İşleri Ekipleri 
Bozkurt Mahallesi ve Yoliçi Mahallesinde 
ise ana hat onarımı çalışmaları yapıyor.

n 2’DE

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, 
İl Kadın Kolları Başkanı Berrin Aydın, 

Merkez İlçe Başkanı Mehmet Başer ve teşkilat 
üyeleriyle birlikte, Teyyaredüzündeki esnaf ve 
vatandaşlarla bir araya geldi. 2023 hedefleri 
doğrultusunda, gidilmedik esnaf ve dükkanla-
rın kalmayacağını belirten İl Başkanı Kenan 
Tatlı, hemşerilerimizle bir araya gelmekten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu vesileyle 
Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettiklerini 
hem de vatandaşların derdine ortak olmak is-
tediklerini söyleyen Kenan Tatlı, daha güzel bir 
Giresun için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

KENAN TATLI TEYARREDÜZÜ’NDEKİ ESNAFLARI GEZDİ

KENAN TATLI SAHADA
Giresun’da sosyal kalkınmaya katkı sağlayacak iki proje hayata geçirilecek

iMZALAR TAMAM
Giresun’da, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından destekle-

nen 2,3 milyon lira maliyetli iki sosyal kalkınma projesi uygulanacak.

Giresun Belediyesinin “Giresun 
Sosyal Girişimcilik Merkezi” ve 

Görele Belediyesinin “Kadın Elinde 
Değer Bulan Süt” başlıklı projeleri-
nin imza töreni, belediyenin Giresun 
Kalesi’ndeki sosyal tesisinde gerçek-
leştirildi.

Vali Enver Ünlü, burada yaptığı 
konuşmada, projelerin amacının 
toplumun dezavantajlı kesimlerinin 
ekonomik ve sosyal hayata daha 
aktif şekilde katılımlarının sağlanması 
olduğunu söyledi. n SAYFA 3’TE

BELEDiYE MECLiSi
TOPLANDI

n 2’DE

İkinci yöresel pazar da
hizmete girdi

Yöresel ürünle-
riyle tarımsal ve 

hayvansal üretime 
destek veren kadın-
lar için yapılan yöre-
sel ürünler pazarının 
ikincisi de hizmete 
girdi. n 2’DE



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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Bulancaklı hemşerimiz 
Basri Gürsoy onurlandırdı

25-26 Eylülde 5 adayın 
yarıştığı seçimde Bulancaklı 
hemşerimiz Eczacı Basri 
GÜRSOY, ADD Başkanlığını 
kazanan Hüsnü Bozkurt’un 
listesinde yer aldı. Gürsoy’un 
bulunduğu listenin kazan-
ması ile ADD Genel Merkezi 
Yönetim Kurulu Üyesi olması 
bizleri Bulancaklı olarak 
onurlandırdı.

Seçimin ardından belir-
lenen Yönetim Kurulu’nda 
yapılan görevlendirme so-
nucu kendisine ADD Genel 
Saymanlığı görevi verilen 
Basri Gürsoy’u kutluyoruz.

ADD Genel merkezinde 
görev dağılımı yapıldıktan 
sonra Anıtkabirde Atatürk’ün 
huzuruna ziyaret için giden 
ADD heyeti burada objektif-
lere yansıdı. Anıtkabir ziya-
retinde Atatürk’ün mozolesin-
den sonra 2. Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü’yü de kabri 
başında ziyaret eden heyet 
Anıtkabirden ayrıldı.

Ardından Genel Başkan 
Hüsnü BOZKURT ve Yöne-
tim Kurulundan Üyelerden 
oluşan heyetle Türkiye’nin 
10. Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer’i ziyaret ettiler. 

Kendisini öğüt ve önerilerini 
dinlediler.

Cumhuriyetin kuruluşunun 
98.yılında Cumhuriyet balo-
sunda ADD Kadıköy Şube 
Başkanı Mehmet Akar’ın 
ADD Genel Saymanı olarak 
Basri Gürsoy’a Atatürk tasa-
rımlı bir plaket takdim etti.

Ardından ADD Genel 
merkezinde, Genel başka-
nımız M. Hüsnü Bozkurt, 
Genel Başkan yardımcı-
larımız Ayhan Yalçınkaya, 
Şengül Can ile Genel say-
manlık görevini önceki ge-
nel sayman Semih Özkök 
‘den devir alan GÜRSOY 
bu süreçte emeği olanlara 
teşekkür etti.

Mehmet YAŞAR

Konuk Yazar

Giresun’da sosyal kalkınmaya katkı sağlayacak iki proje hayata geçirilecek

iMZALAR TAMAM
Giresun’da, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından destekle-

nen 2,3 milyon lira maliyetli iki sosyal kalkınma projesi uygulanacak.

Projeler sayesinde 
istihdam edilebilirliğin 
artırılmasının da he-

deflendiğini dile getiren Ünlü, 
“Sosyal girişimcilik ve yenilik-
çiliğin desteklenmesiyle sosyal 
sorumluluk uygulamalarının 
yaygınlaştırılmasını amaçlayan 
Sosyal Gelişmeyi Destekleme 
Programları (SOGEP) 2021 
kapsamında ilimizden iki proje 
Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı’mız tarafından başarılı 
bulunmuş ve imza aşamasına 
gelinmiştir.” dedi.

Ünlü, kadın kooperatiflerinin 
kurulması ve yaygınlaştırılma-
sının önemli olduğunu belirte-
rek şunları ifade etti:

“İlçelerimizde ve beldeleri-
mizde kadın kooperatiflerimiz 
kuruluyor ama burada hassa-
siyetimiz şu, bu kadın koope-
ratifleri sadece bu projelere 
müracaat etmek için kurulma-
malı, kağıt üzerinde kalmama-
lı. Aktif olarak kadınlar tara-
fından yönetilmeli ve oradaki 
üretimden elde edilecek olan 
gelir, kadın girişimcilerimiz 
arasında paylaşılmalı. Bu 
kapsamda Görele Belediye-
mizin projesinde kadın koope-

ratifinin kurulacak olması ve 
kadınlarımızın hem istihdam 
hem de girişimcilik alanlarında 
desteklenecek olması da çok 
önemli.”

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu da DO-
KA’nın desteğinin önemine 
işaret ederek, “Sosyal Girişim-
cilik Merkezi Projesi aslında 
kafamızda hep var olan ama 
isimlendiremediğimiz bir şeydi. 
Şimdi bunu hem anlamlandırı-
yor hem de aktif hale getiriyo-
ruz. Burada amaç şu, yeni iş ve 
üretim fikirleri olan tüm genç-
lerimizi, tüm vatandaşlarımıza 

kapı açık. Hem üretime hem 
Ar-Ge’ye katkı olarak ciddi bir 
çalışma düzeneği oluşturmuş 
oluyoruz.” diye konuştu.

Görele Belediye Başka-
nı Tolga Erener de özellikle 
köylerde yaşayan kadınların 
ilçe pazarlarına getirip sattık-
ları ürünlere dikkati çekerek, 
“Kadınlarla görüştüğümüzde, 
özellikle soğuk havalarla pazar-
lara gelmenin zorluğu ve açık 
alanlarda satmanın zorluğun-
dan, süt ürünlerinin kimi zaman 
bozulmasından dolayı şikayet-
lerini dinledik ve bu projeyi ger-
çekleştirme şansı bulduk. Proje 

sayesinde üretici ve tüketiciyi 
yan yana gelmelerine gerek 
kalmadan biz buluşturacağız.” 
ifadelerini kullandı.

DOKA Genel Sekreteri 
Onur Adıyaman da ekonomik 
kalkınmanın yanı sıra sosyal 
kalkınma anlamında da bölgeyi 
güçlendirmek istediklerini söy-
ledi.

SOGEP kapsamında Gire-
sun’da çok önemli çalışmalar 
yapıldığını dile getiren Adıya-
man, şunları kaydetti:

“Giresun Belediyesi ta-
rafından yaklaşık 1 milyon 
lira yatırım bütçesiyle sosyal 
girişimcilik merkezi kuracağız. 
Giresun’un genç nüfusuyla in-
şallah önemli kazanımlar elde 
edeceğiz. Bir diğer projemiz 
Görele Belediyemizin özellikle 
süt üretiminde yeni ufuklar 
açacağını, kırsal kalkınmaya 
ve kooperatifçiliğe çok ciddi 
katkılar sağlayacağını düşün-
düğümüz bir proje. Burada da 
yaklaşık 1 milyon 300 bin liralık 
yatırımla beraber Görele’de süt 
üretiminin artacağını ve yeni bir 
kırsal kalkınma modelinin ha-
yata geçeceğini düşünüyoruz.”        

GİRESUN (AA)

Merkeze bağlı Kemaliye 
köyünde yaşayan Dizdar, 

bir süredir hayalini kurduğu tesisi, 
muhtarlığın da desteği ile kısa 
zaman önce faaliyete geçirdi.

Üç çocuk annesi Azime 
Dizdar, yaklaşık 250 bin liraya 
kurduğu tesiste ürettiği mamulleri 
“Azime Anne” markası adı altında 
Türkiye’nin çeşitli illerine pazarla-
maya başladı.

Dizdar, talep eden çiftçilere 
fındık kırma, kavurma ve paketle-
me hizmeti de veriyor.

“Ben bir ilki 
gerçekleştirdim”

Azime Dizdar, yaklaşık üç 
yıldır böyle bir tesisi kurma haya-
linin bulunduğunu söyledi.

Hayalini gerçekleştirmek için 
araştırmalar yaptığını belirten 
Dizdar, oğlu Mustafa Dizdar ve 
Kemaliye Köyü Muhtarı Tülin 
Şahin’e bu fikrini aktardığını ifade 
etti. Dizdar, onların desteği ile 
harekete geçtiğini dile getirerek, 
“Tesis için kendime ait bir yapı 
vardı. Burayı yeniden elden 
geçirdik ve makineleri kurduk. 
Kısa bir süre önce de faaliyete 
geçirdik.” dedi.

Fındık kırma, kavurma ve 
paketleme makineleri imal eden 

bir yakınından da fikir ve destek 
aldığına dikkati çeken 4 torun 
sahibi Dizdar, böylece köyü ve 
çevresinde bu tür işletmeyi ilk 
kez kendisinin kurduğunun altını 
çizdi. Dizdar, bir ilki gerçekleş-
tirdiğini belirterek, “Amacım kö-
yümdeki insanlara örnek olmak, 
yaşadığım bölgeye katkı sunmak 
ve köyümün gelişimini sağlamak. 
Kadınlarımıza yeni ufuklar açmak 
en büyük hayallerimden biri.” 
diye konuştu.

Oğlunun ve muhtarın öneri-
siyle “Azime Anne” markasını 
oluşturduğunu da anlatan Dizdar, 
şunları kaydetti: “Türkiye’nin 
çeşitli illerine ürünlerimizi pa-
zarlamaya başladık. Henüz çok 
kısa bir süre önce kurulmasına 
rağmen büyük ilgi ile karşılaştık. 
Giresun başta olmak üzere Tür-
kiye’nin çeşitli illerine ürünlerimi 
gönderiyorum. Yine diğer üretici-
lerimize de fındıklarını istedikleri 
gibi kırma, kavurma ve paketle-
me imkanı da sunuyorum.”

Muhtar Şenel: “Azime 
Dizdar, burada çok güzel 
bir örnek”

Kemaliye Köyü Muhtarı Tülin 
Şenel, muhtarlık olarak köyün 
kalkınmasını sağlamak amacıy-
la çeşitli projeler ve çalışmalar 
yürüttüklerini söyledi.

Şenel, bu projelerden birinin 
de fındık kırma, kavurma ve 
paketleme tesisi olduğuna işaret 
ederek, “Azime annemiz, bir 
süre önce böyle bir tesis kurma 
fikriyle bana geldi. Benim de çok 
hoşumuza gitti. Muhtarlık olarak 
da sunduğumuz katkıyla hayalini 

gerçeğe dönüştürdük.” dedi.
Azime Dizdar’ın kadınlara 

örnek teşkil ettiğine dikkati çeken 
Şenel, şöyle devam etti:

“Kadınlarımız kendilerine 
güvensin. İnanmak başarmanın 
yarısıdır. Kaç yaşında olurlarsa 
olsunlar neler yapabileceklerini, 
neleri başarabileceklerini iyi bil-
meliler. Azime Dizdar, burada çok 
güzel bir örnek.”

Mustafa Dizdar: 
“Annemle gurur 
duyuyorum”

Azime Dizdar’ın oğlu Mustafa 
Dizdar ise annesi ile gurur duy-
duğunu söyledi.

Annesine her zaman destek 
olduğunu ve makineleri kullan-
mayı öğrettiğini anlatan Dizdar, 
“Bu coğrafyanın ana ürünü fındık 
ama istenildiği gibi değerlendirile-
miyor. Herkes fındığını topluyor, 
satıyor. Başka da bir şey yapmı-
yor.” diye konuştu.

Dizdar, annesinin fikrini ken-
dileri ile paylaşmasının ardından 
araştırma yaptıklarını dile getire-
rek, “Fındığımızı işleyerek sata-

bileceğimize karar verdik. Bunun 
başka yerlerde de örnekleri var. 
Annem, ben ve muhtarımız el ele 
vererek bu tesisi kurduk. Bura-
da fındık mamulleri üretiyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Dizdar, devletin bu tür 
tesislere ciddi katkılar sunduğunu 
da belirterek, Kemaliye ve çevre 
köylerde özellikle kadınların bu 
tür tesisler kurmalarına katkı 
sağlamak amacıyla girişimlerde 
bulunacaklarını sözlerine ekledi.

GİRESUN (AA) - 
ATAKAN ÇITLAK

Giresun bu başarıyı konuşuyor
Giresun’da 69 yaşın-
daki girişimci Azime 
Dizdar, ailesinin ve 
köyünün kadın muhta-
rının desteğiyle fındık 
kırma, kavurma ve pa-
ketleme tesisi kurdu.
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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

24 Kasım 
2021 Perşembe 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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Çakallar hak peşinde koşanları 
asla anlayamazlar!..

Çakal önde, köpekler 
de arkada, amansız bir 
kovalamaca koşuşturmaca 
başlamış ama bir süre son-
ra, sütçünün köpeği yorulup 
takibi bırakmış.

Bir müddet daha geçince 
de bu sefer fırıncının köpe-
ği, çakalı takibi bırakmak 
zorunda kalmış. 

En son, kasabanın çıkı-
şına yakın bir yerde kasa-
bın köpeği de pes etmiş ve 
yorgunluktan dili bir karış 
dışarıda geriye dönmüş.

‼️ Çakalın arkasında 
kala kala bir tek demircinin 
köpeği kalmış. Çakal önde 
demircinin köpeği arkada 
ısrarlı bir kovalamaca de-
vam ederken ve kasabadan 
çıkılıp kırlara varıldıktan 
sonra da tepelere doğru 
çıkılmaya başlanmışken 
çakal dayanamamış, dur-
muş ve demircinin köpeği-
ne öfkeyle seslenmiş;

– “Yahu arkadaş, sütçü-
nün sütünü içtim tamam, 
fırıncının ekmeğini yedim 
o da tamam, hadi kasabın 

etini kaptım ama buna 
rağmen onlar bile pes etti 
peşimi bıraktı da, lan ben 
demirciye ne yaptım ki bi 
türlü ayrılmıyorsun peşim-
den?”

İşte, Çakalın anlamadığı:
– Demircinin köpeği 

menfaat peşinde değil, 
sadece adalet peşinde...

– Çakalın kafasındaki 
sistem karşılıklı menfaate 
dayalı bir kapitalist sistem.

‼️ Demircinin köpeğindeki 
ise, evrensel hukuk…

“Seni cezalandırmam 
için bana zarar vermen şart 
değil… Sen, başkalarına 
zarar verdiğin için suçlu-
sun”

Diye düşünüyor demirci-
nin köpeği…

‼️ O yüzden hikayedeki 
çakallar, demircinin köpeği 
gibi ”yalnızca hak peşinde 
koşanları” asla anlaya-
mayacak ve yaptıklarını 
aptalca bulacaklardır. 

Ama demircinin ADALET 
bekçileri de her zaman var 
olacaktır…

Keşap Belediyesi
ilçenin dört bir yanında
DAİMA MİLLET 
DAİMA HİZMET

Başkan Emür 
‘’Fen İşleri Ekip-
lerimiz Fındıklı ve 
Karabedir Mahallele-
rimizde doğalgaz ge-
çen yerlerde beton 
ve kilitli parke taşı 
onarım ve tamiri,

Su İşleri Ekipleri-
miz Bozkurt Mahal-
lesi Atatürk Bulvarı 
ve Yoliçi Mahallesi 
Çağlayan Mevkiinde 
ana hat onarımı ça-
lışmaları yapılıyor.

İlçemizin her bir 
yanında halkımıza 

hizmet etme için çıktığımız 
bu yolda mesai gözetmek-
sizin Keşap’ımız için aşkla 
çalışmaya devam’’ dedi.

Giresun Belediye Meclisi Ka-
sım ayı ilk toplantısını yaptı.

Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu başkanlığında gerçekleşen 
toplantıda gündemdeki maddeler gö-
rüşüldü. Oylamaya sunulan maddeler 
ilgili komisyonlara havale edildi. Bu 
arada, artan otopark ihtiyacı için şehir 
merkezinde bölge otoparkı oluşturmak 
amacıyla Nizamiye mahallesinde 

uygulama imar planında üniversite 
alanında kalan kayıtlı taşınmazın 
kamu yararı göz önünde bulundurula-
rak katlı otopark şeklinde imar planına 
işlenmesi konusunun imar komisyonu-
na sevkine karar verildi.

Belediye Başkanı Aytekin Şen-
likoğlu, kent merkezindeki otopark 
probleminin çözüme kavuşturulması-
nın Belediyenin asli görevi olduğunun 

altını çizerek: “Şehrimizin büyüme 
göstermesi, araç sayısının artması, 
zaten var olan otopark sorununun 
büyümesine vesile olmuştur. Otopark 
sorununun çözümü için tüm alternatif-
leri değerlendiriyoruz.” dedi.

Bir sonraki toplantının ise 10 
Kasım 2021 Çarşamba günü saat 
14.00’ da toplanması kararlaştırılarak 
oturum sonlandırıldı.

BELEDiYE MECLiSi TOPLANDI

DOKA tarafından da 
desteklenen yöresel 

ürün pazarı projesini hayata 
geçirmekten dolayı mutluluk 
duyduklarını söyleyen Gire-
sun Belediye Başkanı Aytekin 

Şenlikoğlu, kadınların daha 
fazla üretebilmesi ve ürettik-
leri ürünleri pazarlaması için 
destek olmaya devam edecek-
lerini belirterek: “Giresun Kadın 
Kooperatifimize üye olan ka-

dınlarımız bu modern, güvenli 
yöresel pazarımızda ürünlerini 
satabilecekler. Kooperatifler, 
kadın istihdamının artmasında 
ve kadınlarımızın ekonomik 
bağımsızlıklarını kazanmala-

rında önemli bir 
misyonu yerine 
getiriyor. Ortak 
hareket etme 
kültürünün ve 
birlikte üretme-
nin bir parçası 
olan kooperatif-
leşmenin daha 
da kuvvetlen-
mesi için bizler 

destek oluyoruz. 
Üreten kadın güçlü kadındır, 

güçlü kadın da güçlü toplum 
demektir. Güçlü toplum yolun-
da önemli işler gerçekleştiren 
kadınlarımızın başarılarının 
devamını diliyorum. Yeni paza-
rımız şehrimize hayırlı uğurlu 
olsun.  Teyzelerimizin, anne-
lerimizin yüksek standartlarda 
ürün satabilmelerine aracı 
olacak bu pazar projelerine 
son derece önem veriyoruz. 
Teyyaredüzü ve Aksu Ma-
hallelerimize de yöresel ürün 
pazarı yaparak pazar sayımızı 
artıracağız.” dedi.

İkinci yöresel pazar da
hizmete girdi
ŞENLİKOĞLU “ÜRETEN KADINLARIMIZ ARTIK KALDIRIMLARDA DEĞİL GÜVENLİ, KONFORLU YERDELER”

Çınarlar Mahallesi’ndeki pazarın hizmete girmesinin ardından şimdi de Bulancak 
Durağı dolmuşlar mevkiine projelendirilen yöresel pazar hizmet vermeye başladı. 59.5 

metrekare alana sahip tek yapı şeklindeki projede mutfak ve tuvalette yer alıyor
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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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Bulancaklı hemşerimiz 
Basri Gürsoy onurlandırdı

25-26 Eylülde 5 adayın 
yarıştığı seçimde Bulancaklı 
hemşerimiz Eczacı Basri 
GÜRSOY, ADD Başkanlığını 
kazanan Hüsnü Bozkurt’un 
listesinde yer aldı. Gürsoy’un 
bulunduğu listenin kazan-
ması ile ADD Genel Merkezi 
Yönetim Kurulu Üyesi olması 
bizleri Bulancaklı olarak 
onurlandırdı.

Seçimin ardından belir-
lenen Yönetim Kurulu’nda 
yapılan görevlendirme so-
nucu kendisine ADD Genel 
Saymanlığı görevi verilen 
Basri Gürsoy’u kutluyoruz.

ADD Genel merkezinde 
görev dağılımı yapıldıktan 
sonra Anıtkabirde Atatürk’ün 
huzuruna ziyaret için giden 
ADD heyeti burada objektif-
lere yansıdı. Anıtkabir ziya-
retinde Atatürk’ün mozolesin-
den sonra 2. Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü’yü de kabri 
başında ziyaret eden heyet 
Anıtkabirden ayrıldı.

Ardından Genel Başkan 
Hüsnü BOZKURT ve Yöne-
tim Kurulundan Üyelerden 
oluşan heyetle Türkiye’nin 
10. Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer’i ziyaret ettiler. 

Kendisini öğüt ve önerilerini 
dinlediler.

Cumhuriyetin kuruluşunun 
98.yılında Cumhuriyet balo-
sunda ADD Kadıköy Şube 
Başkanı Mehmet Akar’ın 
ADD Genel Saymanı olarak 
Basri Gürsoy’a Atatürk tasa-
rımlı bir plaket takdim etti.

Ardından ADD Genel 
merkezinde, Genel başka-
nımız M. Hüsnü Bozkurt, 
Genel Başkan yardımcı-
larımız Ayhan Yalçınkaya, 
Şengül Can ile Genel say-
manlık görevini önceki ge-
nel sayman Semih Özkök 
‘den devir alan GÜRSOY 
bu süreçte emeği olanlara 
teşekkür etti.

Mehmet YAŞAR

Konuk Yazar

Giresun’da sosyal kalkınmaya katkı sağlayacak iki proje hayata geçirilecek

iMZALAR TAMAM
Giresun’da, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından destekle-

nen 2,3 milyon lira maliyetli iki sosyal kalkınma projesi uygulanacak.

Projeler sayesinde 
istihdam edilebilirliğin 
artırılmasının da he-

deflendiğini dile getiren Ünlü, 
“Sosyal girişimcilik ve yenilik-
çiliğin desteklenmesiyle sosyal 
sorumluluk uygulamalarının 
yaygınlaştırılmasını amaçlayan 
Sosyal Gelişmeyi Destekleme 
Programları (SOGEP) 2021 
kapsamında ilimizden iki proje 
Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı’mız tarafından başarılı 
bulunmuş ve imza aşamasına 
gelinmiştir.” dedi.

Ünlü, kadın kooperatiflerinin 
kurulması ve yaygınlaştırılma-
sının önemli olduğunu belirte-
rek şunları ifade etti:

“İlçelerimizde ve beldeleri-
mizde kadın kooperatiflerimiz 
kuruluyor ama burada hassa-
siyetimiz şu, bu kadın koope-
ratifleri sadece bu projelere 
müracaat etmek için kurulma-
malı, kağıt üzerinde kalmama-
lı. Aktif olarak kadınlar tara-
fından yönetilmeli ve oradaki 
üretimden elde edilecek olan 
gelir, kadın girişimcilerimiz 
arasında paylaşılmalı. Bu 
kapsamda Görele Belediye-
mizin projesinde kadın koope-

ratifinin kurulacak olması ve 
kadınlarımızın hem istihdam 
hem de girişimcilik alanlarında 
desteklenecek olması da çok 
önemli.”

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu da DO-
KA’nın desteğinin önemine 
işaret ederek, “Sosyal Girişim-
cilik Merkezi Projesi aslında 
kafamızda hep var olan ama 
isimlendiremediğimiz bir şeydi. 
Şimdi bunu hem anlamlandırı-
yor hem de aktif hale getiriyo-
ruz. Burada amaç şu, yeni iş ve 
üretim fikirleri olan tüm genç-
lerimizi, tüm vatandaşlarımıza 

kapı açık. Hem üretime hem 
Ar-Ge’ye katkı olarak ciddi bir 
çalışma düzeneği oluşturmuş 
oluyoruz.” diye konuştu.

Görele Belediye Başka-
nı Tolga Erener de özellikle 
köylerde yaşayan kadınların 
ilçe pazarlarına getirip sattık-
ları ürünlere dikkati çekerek, 
“Kadınlarla görüştüğümüzde, 
özellikle soğuk havalarla pazar-
lara gelmenin zorluğu ve açık 
alanlarda satmanın zorluğun-
dan, süt ürünlerinin kimi zaman 
bozulmasından dolayı şikayet-
lerini dinledik ve bu projeyi ger-
çekleştirme şansı bulduk. Proje 

sayesinde üretici ve tüketiciyi 
yan yana gelmelerine gerek 
kalmadan biz buluşturacağız.” 
ifadelerini kullandı.

DOKA Genel Sekreteri 
Onur Adıyaman da ekonomik 
kalkınmanın yanı sıra sosyal 
kalkınma anlamında da bölgeyi 
güçlendirmek istediklerini söy-
ledi.

SOGEP kapsamında Gire-
sun’da çok önemli çalışmalar 
yapıldığını dile getiren Adıya-
man, şunları kaydetti:

“Giresun Belediyesi ta-
rafından yaklaşık 1 milyon 
lira yatırım bütçesiyle sosyal 
girişimcilik merkezi kuracağız. 
Giresun’un genç nüfusuyla in-
şallah önemli kazanımlar elde 
edeceğiz. Bir diğer projemiz 
Görele Belediyemizin özellikle 
süt üretiminde yeni ufuklar 
açacağını, kırsal kalkınmaya 
ve kooperatifçiliğe çok ciddi 
katkılar sağlayacağını düşün-
düğümüz bir proje. Burada da 
yaklaşık 1 milyon 300 bin liralık 
yatırımla beraber Görele’de süt 
üretiminin artacağını ve yeni bir 
kırsal kalkınma modelinin ha-
yata geçeceğini düşünüyoruz.”        

GİRESUN (AA)

Merkeze bağlı Kemaliye 
köyünde yaşayan Dizdar, 

bir süredir hayalini kurduğu tesisi, 
muhtarlığın da desteği ile kısa 
zaman önce faaliyete geçirdi.

Üç çocuk annesi Azime 
Dizdar, yaklaşık 250 bin liraya 
kurduğu tesiste ürettiği mamulleri 
“Azime Anne” markası adı altında 
Türkiye’nin çeşitli illerine pazarla-
maya başladı.

Dizdar, talep eden çiftçilere 
fındık kırma, kavurma ve paketle-
me hizmeti de veriyor.

“Ben bir ilki 
gerçekleştirdim”

Azime Dizdar, yaklaşık üç 
yıldır böyle bir tesisi kurma haya-
linin bulunduğunu söyledi.

Hayalini gerçekleştirmek için 
araştırmalar yaptığını belirten 
Dizdar, oğlu Mustafa Dizdar ve 
Kemaliye Köyü Muhtarı Tülin 
Şahin’e bu fikrini aktardığını ifade 
etti. Dizdar, onların desteği ile 
harekete geçtiğini dile getirerek, 
“Tesis için kendime ait bir yapı 
vardı. Burayı yeniden elden 
geçirdik ve makineleri kurduk. 
Kısa bir süre önce de faaliyete 
geçirdik.” dedi.

Fındık kırma, kavurma ve 
paketleme makineleri imal eden 

bir yakınından da fikir ve destek 
aldığına dikkati çeken 4 torun 
sahibi Dizdar, böylece köyü ve 
çevresinde bu tür işletmeyi ilk 
kez kendisinin kurduğunun altını 
çizdi. Dizdar, bir ilki gerçekleş-
tirdiğini belirterek, “Amacım kö-
yümdeki insanlara örnek olmak, 
yaşadığım bölgeye katkı sunmak 
ve köyümün gelişimini sağlamak. 
Kadınlarımıza yeni ufuklar açmak 
en büyük hayallerimden biri.” 
diye konuştu.

Oğlunun ve muhtarın öneri-
siyle “Azime Anne” markasını 
oluşturduğunu da anlatan Dizdar, 
şunları kaydetti: “Türkiye’nin 
çeşitli illerine ürünlerimizi pa-
zarlamaya başladık. Henüz çok 
kısa bir süre önce kurulmasına 
rağmen büyük ilgi ile karşılaştık. 
Giresun başta olmak üzere Tür-
kiye’nin çeşitli illerine ürünlerimi 
gönderiyorum. Yine diğer üretici-
lerimize de fındıklarını istedikleri 
gibi kırma, kavurma ve paketle-
me imkanı da sunuyorum.”

Muhtar Şenel: “Azime 
Dizdar, burada çok güzel 
bir örnek”

Kemaliye Köyü Muhtarı Tülin 
Şenel, muhtarlık olarak köyün 
kalkınmasını sağlamak amacıy-
la çeşitli projeler ve çalışmalar 
yürüttüklerini söyledi.

Şenel, bu projelerden birinin 
de fındık kırma, kavurma ve 
paketleme tesisi olduğuna işaret 
ederek, “Azime annemiz, bir 
süre önce böyle bir tesis kurma 
fikriyle bana geldi. Benim de çok 
hoşumuza gitti. Muhtarlık olarak 
da sunduğumuz katkıyla hayalini 

gerçeğe dönüştürdük.” dedi.
Azime Dizdar’ın kadınlara 

örnek teşkil ettiğine dikkati çeken 
Şenel, şöyle devam etti:

“Kadınlarımız kendilerine 
güvensin. İnanmak başarmanın 
yarısıdır. Kaç yaşında olurlarsa 
olsunlar neler yapabileceklerini, 
neleri başarabileceklerini iyi bil-
meliler. Azime Dizdar, burada çok 
güzel bir örnek.”

Mustafa Dizdar: 
“Annemle gurur 
duyuyorum”

Azime Dizdar’ın oğlu Mustafa 
Dizdar ise annesi ile gurur duy-
duğunu söyledi.

Annesine her zaman destek 
olduğunu ve makineleri kullan-
mayı öğrettiğini anlatan Dizdar, 
“Bu coğrafyanın ana ürünü fındık 
ama istenildiği gibi değerlendirile-
miyor. Herkes fındığını topluyor, 
satıyor. Başka da bir şey yapmı-
yor.” diye konuştu.

Dizdar, annesinin fikrini ken-
dileri ile paylaşmasının ardından 
araştırma yaptıklarını dile getire-
rek, “Fındığımızı işleyerek sata-

bileceğimize karar verdik. Bunun 
başka yerlerde de örnekleri var. 
Annem, ben ve muhtarımız el ele 
vererek bu tesisi kurduk. Bura-
da fındık mamulleri üretiyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Dizdar, devletin bu tür 
tesislere ciddi katkılar sunduğunu 
da belirterek, Kemaliye ve çevre 
köylerde özellikle kadınların bu 
tür tesisler kurmalarına katkı 
sağlamak amacıyla girişimlerde 
bulunacaklarını sözlerine ekledi.

GİRESUN (AA) - 
ATAKAN ÇITLAK

Giresun bu başarıyı konuşuyor
Giresun’da 69 yaşın-
daki girişimci Azime 
Dizdar, ailesinin ve 
köyünün kadın muhta-
rının desteğiyle fındık 
kırma, kavurma ve pa-
ketleme tesisi kurdu.
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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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Temizliği itina ile yapılır

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

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
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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

Alışırız alışırız… 
Biz nelere alışmadık ki.. 
Evvel-Allah buna da alışı-

rız… 
Üstelik zam konusunda; 
Naturamız sağlamdır 

bizim… 
Öyle kolay kolay yıkılma-

yız biz!
Bu zamlar bize vız geliiir, 

tırıs gider! 
Neymiş efendim; 
Doğalgaza üç ay içerisin-

de üç kez zam gelmiş… 
Hele hele son gelen yüz-

de-48 zam; 
İyiden-iyiye cüzdanı delip 

geçivermiş… 
Neymiş efendim; 
Üç hafta içerisinde akar-

yakıta üç kez zam yapılır 
mıymış? 

Bu kadar millet zor durum-
da bırakılır mıymış? 

Üniversitede okuyan ço-
cuklar barınacak yer bulama-
dığı için sokaklarda yatar-kal-
karmış… 

Asgari ücretlilerin ve dar 
gelirlilerin ekonomik seviyesi-
ni düzeltmek yerine; 

Ardı-ardına yapılan bu 
zamlar hiçbir adalete ve 
vicdana sığar mıymış? 

Mış-mış da mış-mış… 
Falanmış da filanmış… 
E, varlığımızı emanet etti-

ğimiz büyüklerimiz; 
Ona zam yapmayacak, 

buna zam yapmayacak da 

neye zam yapacak? 
Yani, delik-deşik olan büt-

çenin deliğini sen kapatma-
yacaksın, ben kapatmaya-
cağım da, kimler kapatacak 
Allah aşkına? 

Kalkıp da toplumun yüz-
de-onunu teşkil eden mutlu 
azınlık kapatacak değil ya… 

Elbette toplumun yüz-
de-doksanını teşkil eden 
senin-benim gibi açlıktan 
semerini yiyenler kapatacak! 

Yani demem o ki; Yapılan 
‘zamlardan’ asla ve asla zin-
har şikayetçi olmayacağız… 

Üst-üste gelen zamların 
yarattığı hayat pahalılığından 
ikide-bir gocunmayacağız!

Kısacası, ortak kasa 
olarak bilenen bütçemizin 
açığını kapamak için cüm-
bür-cemaat birlikte fedakarlık 
yapacağız… 

Hep birlikte fedakarlık 
yapacağız ki; 

Yönetsel piramidin en 
tepesinde oturanlar ayda ala-
cakları 100 bin TL’yi kolayca 
alabilsinler… 

Hatta bir maaşla, iki maaş-
la yetinmeyip, farklı yerlerden 
5 maaş, 10 maaş alanlar hiç 

zora girmeden ballı-börekli 
maaşlarını alıp cebe indire-
bilsinler… 

Cüzdanlarına veya ceple-
rine indirsinler ki; 

TBMM’sinde bizim için 
yorgun düştüklerinde yemek-
lerini meclis lokantasına ucuz 
yiyebilsinler! 

Örneğin; 
Brokoli Çorbaya 50 ku-

ruş… 
Çentik Kebabına 3 TL… 
Soslu Dil Balığına 4 TL 
Güveçte patatesli köfteye 

4 TL 
Piliç But 3 TL gibi (bütçe-

sini zora sokacak) masraf 
etmesinler… 

Şimdi bu rakamlar karşı-
sında bir milletvekilinin ayda 
aldığı 25 bin lira yeter mi 
Allah aşkına? 

Bu parayla nasıl geçimini 
sağlayacak? 

Bu kısa tespitten de anla-
şılacağı üzere bizleri yöneten 
‘vekillerimizin, bakanlarımızın 
ve başvekillerimizin’ işleri 
ekonomik olarak bir hayli 
zor… 

Bereket, arkalarında “Allah 
devlete zeval vermesin” de-

dikleri bir devlet varda; 
Milletvekillerimiz yurt içi 

ve yurt dışı gezilerine gittik-
lerinde yolluk ve yevmiyeni 
alabiliyorlar...

Devletin kurum ve kuru-
luşlarına bağlı sosyal tesis-
lerden ve konuk evlerinden 
yatıp kalkma şansları varda, 
tasarruf edebliyorlar!

Ve yine çok şükür ki; 
Kendileri yararlanırken, bi-

rinci derecedeki yakınları da 
yararlanabiliyorlar da zar-zor 
da olsa geçinebliyorlar!

Ayakta kalabiliyorlar!
Milletvekilliği yaptığı süre-

ce ‘kırmızı pasaport’ kullanı-
yorlar… 

Güvenliklerini sağlayacak 
görevliler olsa da, bellerinde 
hava atarak taşıyacağı ruh-
satlı silah alabiliyorlar… 

Eğer bir yakınları vefat 
ederse; 

12 aylığa tekamül eden 
parasal yardım alabiliyorlar… 

Vesaire, vesaire… 
Sağlık konusundan alın 

da, diğer sosyal alanlarda 
her konuda devletin olanak-
larından yararlanarak yaşam-
larını sürdürüyorlar… 

E, şimdi bu durumda, siz-
ce –bizler aç kalsak da- biz-
leri temsil edenleri ele-günü 
muhtaç etmemek için onların 
rahat yaşamalarını düşünme-
miz gerekmez mi? 

Bence gerekir… 
Gerekiyor ki;
Zam yapmak zorunda 

kalıyorlar...
Şimdi ben böyle dedim 

diye… 
Belki sizlerde Orhan 

Veli’nin şu dizelerini bana 
anımsatarak diyeceksiniz ki; 

“Cep delik, 
Cepken delik. 
Kol delik, 
Mintan delik. 
Yen delik, 
Kaftan delik, 
Kevgir misin mübarek!” 

dediği gibi… 
Bizlerde kevgire dönmü-

şüz… 
Aç beynimizle; 
Efendilerimizi nasıl düşü-

nürüz? 
Vallahi nasıl düşünürsünüz 

orasını bilemem… 
Söylesem söylesem; 
“Varın kafa-kafaya verin 

düşünün” derim…

TERÖRLE YAŞAMAYA ALIŞMIŞIZ 
ZAMLARA MI ALIŞAMAYACAĞIZ



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

2. Bölge 2. Grupta mü-
cadele eden temsil-
cimiz Eynesil Beledi-

yespor geçtiğimiz Pazar günü 
konuk ettiği rakibi Ordugücü 
FK takımını 1-0 mağlup ederek 
lige 3 puanla giriş yaptı. 

Deneyimli teknik direktör 
Metin Aydın konuya ilişkin şun-

ları söyledi;
“Bilindiği üzere Bal ligi uzun 

süre ertelenmişti. Tabiki önce-
liğimiz sağlık olduğu için bunu 
anlayışla karşılamıştık. Fede-
rasyonun kesin tarihi açıklama-
sının ardından hazırlıklarımıza 
başlayıp lige hazırlandık. Genç 
ve tecrübeli oyuncuları biraraya 

getirerek iyi bir ekip kurmaya 
çalıştık. Ligin ilk maçında oyna-
dığımız iyi futbol ve aldığımız 
galibiyetten dolayı mutluyuz. 
Bu galibiyette bizleri yalnız 
bırakmayıp destek sunan  ta-
raftarlarımızın rolü büyük oldu. 
Hepsine teşekkür ediyorum.  
Şimdiki hedefimiz hafta sonu 

deplasmanda oynayacağımız 
Ulubey Belediyespor maçından 
iyi neticeyle ayrılmak. Bunun  
içinde hazırlıklarımıza Slı 
gününden  itibaren başladık. 
Eynesil Belediyespor taraftar-
ları bizlere güvensinler onları 
mutlu kılmak adına çalışmaları-
mızı sürdüreceğiz.”

AYDIN: ‘TARAFTARLARIMIZA
TESEKKUR EDiYORUM’
Deplasmanlı Bölgesel ligde ilimizi temsil eden takımlardan olan Eynesil 

Belediyespor’da lige galibiyetle başlamanın sevinci yaşanıyor.

Özel maçın kazananı
TiREBOLUSPOR

Yeni sezonla ilgili hazırlıklarını sürdüren 
Süper Amatör Lig ekiplerimizden Tirebolus-
por ile Espiyespor arasında Tirebolu’da oy-
nanan özel maçı ev sahibi ekip kazandı…

Giresun Süper Amatör 
Lig ekiplerinden Tire-

boluspor, yeni sezonla ilgili 
hazırlıklarını aralıksız sürdü-
rürken; ilk olarak sahasında 
Espiyespor ile oynadığı özel 
maçı 3-1’lik skorla kazanma-
yı başardı. 

Tirebolu İlçe Stadı’nda  iki 
komşu ilçe takımı arasında 
oynanan özel müsabakayı 
Taner Karaman yönetti.Kar-
şılaşmada tüm transferlerine 
yer veren ev sahibi Tirebo-
luspor, ilk 45 dakikayı Ra-
mazan Kaya’nın golüyle 1-0 
önde kapadı. İkinci yarıda 
Semih Kavrazlı’nın golüyle 
farkı 2’ye çıkaran Mavi-Be-
yazlılar, Emre Çolak’ın attığı 
golle skoru 2-1’e getirirken; 

oyunun son anlarında Ahmet 
Acar’ın penaltı golüyle maç-
tan 3-1 galip ayrıldılar.

 Komşu iki ilçenin 
takımları arasındaki özel 
maçta ekipler şu kadrolarla 
mücadele ettiler: TİREBO-
LUSPOR: Ahmet (Mahmut) 
– Kemal (Mustafa), Hasan, 
Erdoğan, Emrah – Batu-
han, İbrahim, Çetin (Ahmet 
Acar), Ramazan (Ahmet 
Karabıçak), Tayfun (Semih) 
– Kutsal.

 ESPİYESPOR: Ahmet 
(Mustafa) – Muratcan, Ogün, 
Yusuf, Emre Çolak – Ertuğ-
rul (Tayip), Mustafa, Yunus 
Emre (K. Temel), Burak 
(Emirhan) – Olgun (Temel 
Bekçi)

Somuncu, Kılıç’ın yönetiminde
Türkiye Hentbol Federasyonu yeni 

başkanı olan Uğur Kılıç’ı tebrik 
eden temsilcimiz Görele’nin Sultan-
ları Görele Belediyesi Spor Kulübü 
Başkanı Cihan Somuncu” Görele 
Belediye Spor Kulübü Başkanı olarak 
şahsımı da, yeni yönetim kuruluna 
dahil etmesinden dolayı teşekkür 
ederim. Camiamız, Kulübümüz ve 
Yönetim Kurulu arkadaşlarım adına 
hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Hentbol Federasyonu Başkanı 
Uğur Kılıç oldu!...

Türkiye Hentbol Federasyonu 5. 
Olağan Genel Kurulu, Türkiye Hentbol 
Federasyonu Kamp Eğitim Merkezi 
Konferans salonunda yapıldı. 159 
delegeden 147’sinin oy kullandığı 
kurulda 78 oy alan Uğur Kılıç, Hentbol 
Federasyonu’nun 10. başkanı oldu. 2 
oy ise geçersiz sayıldı. Bilal Eyuboğlu 
ise 67 oy aldı.

Cihan Somuncu, Türkiye Hentbol Federasyonu 5. Olağan kongresinde 
Hentbol Federasyonu Başkanı seçilen Uğur Kılıç yönetiminde yer aldı.

Kurt, veda etti
18 Yaş Erkek Hent-

bol Milli Takımı 
Baş Antrenörü Göreleli 
hemşerimiz Yusuf Ali Kurt, 

11 yıldır sürdürdüğü antre-

nörlüğünü tarihi itibarıyla 
sonlandı.

Konuyla ilgili sos-
yal medya hesabından 
açıklama yapan Göreleli 
hemşerimiz Yusuf Ali Kurt” 

11 yıldır sürdürdüğüm 
U18 Erkek Hentbol Milli 
takımı antrenörlüğümü 31 

Ekim 2021 tarihi itibarıyla 
sonlandırmış bulunmak-
tayım. Bu süreçte destek 

olan başta Federasyon 
Başkanı Sayın Bilal 
Eyüboğlu’na, birlikte 
çalıştığımız tüm ekip ar-
kadaşlarıma, koordinatör-
lerimize, menajerlerimize, 
Federasyon çalışanlarına, 

Milli takıma oyuncular 
yetiştiren kulüplere ve 
antrenörlerimize teşek-
kür ediyorum. Hentbol 
Federasyonu’nun Sayın 
Uğur Kılıç başkanlığında 
seçilen yeni yönetimine  
görevinde başarılar diler 
hentbol adına hayırlı olma-

sını temenni ederim” dedi. 



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 64 Kasım 2021 Perşembe

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

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

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

Kısa adı BAL olarak 
tabir edilen Bölgesel 
Amatör Ligde 2021-

2022 sezonu geride bıraktığı-
mız hafta sonu başlarken; ilk 
haftada 3 temsilcimizden 2’si 
galip geldi, 1’si de berabere 
kaldı. Ligin ilk haftasında Trab-
zon deplasmanına çıkan Bu-
lancakspor ile yeni heyecana 
kendi  evinde merhaba  diyen 
Eynesil Belediyespor maçlarını 
kazanırken; diğer temsilcimiz 
Görelespor ise sahasında bera-

berlik aldı.
BAL’da 2. Bölge 2. Grupta 

yer alan 3 temsilcimizden biri 
olan Bulancakspor, 30 Ekim 
Cumartesi günü Trabzon’da 
Erdoğduspor’u Oğuzcan ve 
Mustafa Okay’ın golleriyle 2-1 
mağlup ederken; 31 Ekim Pa-
zar günü sahaya çıkan Eynesil 
Belediyespor’da evinde oy-
nadığı maçta son dakikalarda 
Emrah’ın attığı tek golle Ordu 
Gücü’nü 1-0 yenmeyi başardı. 
Aynı gün ve aynı saatte saha-

sında Ordu 
temsilcisi 
Ulubey Be-
lediyespor’u 
ağırlayan 
Görelespor 
ise rakibiyle 
golsüz bera-
bere kalarak 

ilk haftayı tek puanla kapadı.
Temsilcilerimizden Bu-

lancakspor, ikinci hafta yine 
deplasmanda (Trabzon) DSİ 
Karadeniz ile oynarken; ilk haf-
tanın bir başka galibi Eynesil 
Belediyespor’da Ordu Ulubey 
deplasmanına çıkacak. Ye-
şil-Beyazlı temsilcimiz Göre-
lespor, Trabzon deplasmanında 
Akçaabat Sebatspor ile oyna-
yacak.

 İlk hafta maçlarının ardın-
dan Ünye 1957 Spor averajla 
liderlik koltuğunda otururken, 
1926 Bulancakspor, Eynesil 
Belediyespor ve Sebat Genç-
likspor galip gelen diğer takım-
lar oldular.

Ev sahipleri 2, deplasman 
takımları 2 galibiyet alırken, bir 
maç ise beraberlikle sona erdi.

BAL GiBi BASLANGIC
2021-2022 sezonu 30-31 Ekim’de start alan Bölgesel Amatör Ligde 

3 temsilcimizden 2’si ilk maçlarını kazanırken; 1’si de berabere kaldı...

Orhan Saka Konferans Salo-
nunda yapılan kura çekimine, 

TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, Genel 
Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve 
Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın 

ile kulüplerin başkan ve 
yöneticileri katıldı. 

4. Eleme Turu’na Spor 
Toto Süper Lig’den Atakaş 
Hatayspor, Aytemiz Alan-
yaspor, Çaykur Rizespor 
A.Ş., Gaziantep Futbol 
Kulübü A.Ş., Göztepe A.Ş., 
İttifak Holding Konyaspor, 
Kasımpaşa A.Ş., Medipol 
Başakşehir FK, Öznur Kab-
lo Yeni Malatyaspor ve Va-

vacars 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 müca-
dele edecek.Temsilcimiz 
Giresunspor’un rakibi 
Ankara Demirspor oldu.

Tek maç eleme usulü-
ne ve seri başı sistemine 
göre oynanacak Ziraat 
Türkiye Kupası 4. Eleme 

Turu müsabakaları; 30 Kasım ile 1 ve 
2 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Ali Düşmez: “Ziraat Türkiye Kupa-
sı kulüplerimize ve genç oyunculara 
bir çok fırsat sunuyor”

TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, 
dördüncü eleme turu kura çekim 
töreninde bir açılış konuşması yaptı. 
Düşmez şunları söyledi: 

“Dört farklı ligimizden kuraya katı-
lan kulüp temsilcilerimize ve ekranları 
başından bizleri izleyen tüm futbolse-
verlere kura çekimine ‘hoş geldiniz’ 
diyorum. Sezona 132 takımla başla-
dık, 54 takımla devam ediyoruz. 60. 

sezonunu yaşadığımız kupayı 
her zaman çok önemsedik. Fe-
derasyonumuzun da benim de 
bu turnuvaya çok büyük ilgisi 
var. 12 yıldır ‘Türkiye Kupası 
Türkiye’yi kucaklıyor’ diyoruz. 
Organizasyon gerçekten çok 
değerli. Bunun nedenlerini 
paylaşmak isterim.

Bu kupayı kazanan için 
UEFA Avrupa Ligi’ne katılmak 
önemli bir fırsat. Kupa, alt lig 

takımlarına üst ligden takımlarla 
karşılaşma imkanı sunuyor. Kupa 
maçları genç kardeşlerimiz için de 
çok önemli. Genç oyuncularımız 
kupada oynama şansı buluyor ve 
son on seneye baktığımızda kupada 
parlamış, Süper Lig’e transfer olmuş, 
hatta Milli Takımlara seçilmiş bir çok 
oyuncumuz var. Tüm paydaşları-
mızdan kupaya önem vermelerini 
bekliyoruz. Tarihe baktığımızda 11 
şehrimiz Türkiye Kupası’nı kazandı. 
O şehirlerimizin hala o şampiyonluk-
ların sevincini ve gururunu yaşadıkla-
rını görüyoruz.”

GiRESUNSPOR, KUPADA
DEMiR GiBi TAKIMI CEKTi
Ziraat Türkiye Kupası 4. 
Eleme Turu Kura Çekimi, 
TFF Riva Hasan Doğan Milli 
Takımlar Kamp ve Eğitim 
Tesisleri’nde gerçekleştirildi.


