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GİRESUN

EPosta: 
bereket.gubre@hotmail.com 

SANAYi TiCARET LiMiTE ŞiRKETi
BEREKET iNSAAT

GÜNDEM
GiRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)
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- MDF LAM    - MASİF PANEL   - OSB PLEYMUT   - VARİO PARKE
- AKRİLİK       - MARİN KONTRAPLAK ÇEŞİTLERİ

EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

EVİN KAPISINDA 
MADEN ARAYANLAR 
DESTEKLEYENLER VE 

KARŞI ÇIKANLAR
(Yazısı Sayfa 4’te)

Cici Pizza’da gaze-
tecilerin sorularını 
yanıtlayan Memiş, 

bu yıl tüm zamanların en etkili 
organizasyonuna imza atmayı 
amaçladıklarını söyledi.

Memiş, hemşerilerinin büyük 
bir heyecanla beklediği Giresun 
Günleri’nin önceki yıllara göre 
daha yoğun bir katılıma sahne 
olmasını beklediklerini vurgula-
dı… Memiş ayrıca  Kültürel ve 
siyasi anlamda da bereketli bir 
etkinliğe ev sahipliği yapacak-
larını ve her yıl birçok yeniliğe 
imza atarak program içeriğini 

geliştirdiklerini söyleyerek, tüm 
zamanların katılım rekorunu 
kıracaklarını söyledi.

 Memiş, Tanıtım günlerinde 
önceliğin Giresunlu esnafların 
olacağını belirterek, “Büyük bir 
özlem var, stantlarda Giresun 
yöresel ürünlerinin satışı ile 
ilgili talebimiz var. Ayrıca etkin-
lik alanının yerleşik bir esnaf 
yapısı var ve onları Büyükşehir 
Belediyesi organize ediyor.

Özel etkinliklerimiz olacak. 
Kâtip Şadi ödüllü kemençe 
yarışması, yöresel çocuk 
oyunları gösterisi, 28 metrelik 

pide gösterisi olacak ve tanıtım 
günlerinin ana tema özelliği 
müzik olacak.

Federasyon yönetimi olarak 
bir davet seferberliği yapa-
cağız, herkes komşusunu, 
arkadaşını getirecek 19 Kasım 
Cuma akşamı protokol açılışı 
olacak ve kurdele kesilerek 
açılmayan tek tanıtım günleri 
Giresun Günleri’dir, buraya 
özgü Fındık ve Ceviz kırarak 
açılışı gerçekleştireceğiz, 
efsane slogan olan “Giresun 
Gabuğunu Gırdı’’ diyeceğiz” 
dedi.

Parti, Oda, dernek ayrımı yapmadan ilçe ilçe davetiyeler dağıtan Başkan Memiş, Giresun’un yıllardır hasret kaldığı 
bir tavır sergileyerek tam puan alıyor. Keşke tüm idareciler de aynı ölçüde yapıcı olsa, Giresun’un aşamayacağı 

engel kalır mı?. Siyasi partiler, Memiş gibi yapıcı idarecilere niye üst düzey görev vermezler acaba?

MEMiS’TEN BiRLESTiRiCi HAMLELER
Giresun Federasyonu Başkanı Muhterem Memiş, tüm Giresunları bu yıl ki etkinliğe davet etti

YENiDEN REFAH PARTiSi KURACAK
TURAN: BATLAMA’YA iLCEYi
Yeniden Refah Partisi, Batlama yöresi için ilçe sözü verdi

Teşkilat Başkanı 
Tatar ise”Çaldağ 

ve İnişdibi gibi 2 
bitişik belde beledi-
yesi’ni kapatıp yerine 
bir ilçe bile kurmamak 
yöreye yapılmış en 
büyük haksızlıktır.Bu 
haksızlık Başka bir 
yöreye yapılsa, kıya-
met kopardı” dedi. 

n SAYFA 2’DE

Giresun Hamsisi 10 TL

Karadeniz’de hamsi bol-
luğu yaşanıyor. Geçti-

ğimiz haftalarda tezgahlarda 
kilosu 30-40 Lira arası satılan 
hamsi 10 Lira’ya kadar düştü. 

Balıkçı Esnafları, hamsinin 
şu an hem fiyat olarak, hem 
de lezzet olarak iyi olduğunu 
ifade ettiler.

n SAYFA 3’TE

KARA: HER ZAMAN 
TSK’NIN YANINDAYIZ

Türk Silahlı Kuv-
vetlerini Güçlendir-

me Vakfı Giresun 
Şubesi başkan ve 

yöneticileri, Giresun 
Jandarma Bölge 

Komutanı Tuğgene-
ral Nuh Köroğlu’nu 

ziyaret etti. n 2’DE

n 2’DE

‘Tüm Gayretimiz 
Keşap İçin’

KENAN TATLI ZiYARET 
ETMEYE DEVAM EDiYOR

n 3’TE



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

35 Kasım 
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Balıkçılar; “3 -4 gündür 
Hamsi’de bolluk var, 
fiyatı da güzel. Vatan-

daşın tam isteği gibi. Hem cebe 
uygun hem de lezzet olarak iyi 
durumda. Bu sene hamsi gayet 
iyi. Av sezonu açıldığından bu 
yana bereketli geçiyor. Vatandaş 
hamsinin bol olduğu bu günleri 
fırsat bilip bol bol yemesini tav-
siye ediyoruz. İlerleyen günlerde 
hamsi bu kadar bol olmayabilir. 
Dolayısıyla bu fırsatı iyi değer-
lendirsinler. Hamsi çıkınca diğer 
balık çeşitlerinin fiyatları da ister 
istemez aşağıya iniyor. Hamsi şu 
an 10 TL, istavrit 15 TL, palamut 
40-50 TL arası, mezgit 15-50 
TL arasında değişiyor. Şu an 
vatandaşlar hamsiye yönelmiş 
durumda” dediler.

HAMSİ İLE YAPACAĞINIZ 9 
FARKLI YEMEK

Hamburger, Hamsi Buğulama, 
Hamsi Çorbası Hamsi Dıblesi, 
Hamsi Dolması, Hamsi Ekşilisi, 
Fırında Hamsi, Hamsi Güveç ve 
Hamsi pilavı.

Hamsili Pilav İçin Malzemeler
· 1,5 kilo hamsi
· 3 adet soğan (rendelenmiş)
· 2 yemek kaşığı dolmalık 

fıstık
· 2 yemek kaşığı kuş üzümü
· 1,5 su bardağı pirinç
· 1 tatlı kaşığı yenibahar
· 1 tatlı kaşığı karabiber
· Tuz
· Maydanoz

· 2 su bardağı sıcak su (pilav 
için)

· Tereyağı
· Sıvı yağ
HAMSİ PİLAVI NASIL YAPI-

LIR?
1. Hamsiler güzelce ayıklanır 

ve kılçıkları temizlenip yıkanır.
2. Hamsiler suda bekletilir ve 

tuz, limon suyu eklenir. Bu saye-
de hamsi kokusu pilava sinmez. 
En az 20 dakika beklemekte 
fayda var.

3. Kuş üzümleri bir kâseye 

alınıp ılık suda bekletilir.
4. Pirinçler yıkanıp sıcak suda 

tuz eklenip bekletilir.
5. Tencereye tereyağı ve sıvı 

yağ koyulur. Soğanlar eklenip 
kavrulur.

6. Fıstıklar eklenip kavurmaya 
devam edilir.

7. Kuş üzümlerinin suyu süzü-
lür ve tencereye eklenir.

8. Karabiber, yenibahar, tuz 
eklenir.

9. Pirinçler eklenip suyu da 
eklenip kısık ateşte pişirilir.

10. Pişince maydanoz eklenip 
karıştırılır.

11. Borcam (ısıya dayanıklı 
cam kâse) tereyağıyla iyice yağ-
lanır ve hamsiler dizilir.

12. İç harcı eklenip gene 
hamsi dizilir.

13. Üzerine çok az sıvı yağ 
dökülür.

14. 180 derece fırında 25 daki-
ka kızarana kadar pişirilir. Afiyet 
olsun.

Haber: Fatma 
BULDUK UĞURLU

GiRESUN HAMSiSi 10 TL

Giresun Kahveciler Oda-
sı ve Öz Giresun Esnaf 

ve Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Kooperatifi Başkanı Ercan Ay-
han, mantar gibi türeyen zincir 
marketlerden sonra akarya-
kıt istasyonlarının da amacı 
dışına çıkarak, marketçiliğe 
soyunduğuna dikkat çekerek, 
“YETER ARTIK! küçük esnaf 
ve sanatkarın kapısına kilidi 
vurun, Türkiye’de ne küçük 
esnaf nede sanatkar kalsın. 
Sizde kurtulun, bizde kurtula-
lım”diye tepki gösterdi.

Ercan Ayhan yaptığı yazılı 
açıklamada, anayasa da er 
alan 173. devlet küçük esnaf 
ve sanatkarını koruyup, kol-
layıcı tedbirler alır maddesini 
hatırlatarak, gelinen noktada 
esnaf ve sanatkarın tamamen 
gözden çıkartıldığını, güçlü 

sermaye ve kapitalist sisteme 
yem edildiğini savundu. Pan-
demi nedeniyle 18 ay işyerini 
açamayan, açanların ise 
evlerine bir ekmek parası dahi 
götüremeden kepenk kapat-
tığı günleri anımsatan Ayhan, 
esnaf ve sanatkarın devletten 
sakada değil, anayasa ile 
belirlenmiş haklarının korun-
masını istediğini ifade etti.

Ayhan, esnaf ve sanatka-
rın en büyük temsilcisi olan 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu’nu da göreve 
çağırarak, artık iktidarlara şirin 
görünme, söylem ve temenni 
döneminin bittiğini, her geçen 
gün eriyip kaybolan esnaf 
için eylem zamanı olduğunu 
kaydetti. Esnafın kamu çalı-
şanları ve işçiler gibi sendi-
kası bulunmadığını söyleyen 

Ayhan, “esnafın tek temsilcisi 
meslek odalarıdır. Ancak bu 
saatten sonra esnafın derdiy-
le, dertlenmeye, sorunlarına 
çözüm aramayan kim varsa o 
koltukları daha fazla meşgul 
etmemelidir. Esnafın sorunla-
rına çözüm arayacak kişilerin 
önünü açmalıdır” ifadelerini 
kullandı.

AKARYAKIT 
İSTASYONLARINDAKİ 
MARKETÇİLİĞE 
DUR DENİLMELİ

Ayhan, akaryakıt istasyon-
larının, akaryakıt satışını ikinci 
plana atarak marketçiliğe so-
yunduğunu ileri sürerek, “son 
dönemlerde akaryakıt firması 
reklamlarına baktığımızda 
marketçilikle ön plana çıkmak-

talar. Artık yiyecekten, içeceğe 
A’den Z’ye her şeyi satar hale 
geldiler. Küçük esnaf ve sa-
natkarımız bir taraftan bir çoğu 
yabancı sermaye ile kurulu 
olan zincir market ve mağa-
zalarla mücadele ederken, 
şimdi de akaryakıt istasyonları 
marketçilik yapmaya başladı. 
Acilen devletimizin bu işe bir 
düzenleme veya sınırlama 
getirmesini bekliyoruz. Yada 
küçük esnaf ve sanatkarda 
bakkalında, kahvehanesin-
de, lokantasında, zücaciye 
dükkanında, kırtasiye ve 
giyim mağazasında bidonlarla 
mazot, benzin, motor yağı 
satmaya başlasın. Yada devlet 
tüm küçük esnaf ve sanatkar 
devlet kurumlarında istihdam 
etsin” dedi.

Başkan Ercan Ayhan, yetkilileri göreve çağırdı

ESNAF DERT YUKU KENAN TATLI ZiYARET 
ETMEYE DEVAM EDiYOR
AK Parti Giresun İl 

Başkanı Kenan Tatlı, 
Giresun Kızılay Şube Baş-
kanı Murat Cansız’ı , Deniz 
Yıldızı Derneği Başkanı 
Cumhur Karahasan, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Ferhat 
Deniz ve Turan Bekaroğ-
lu’nu,  TÜGVA Giresun İl 
Başkanı seçilen Hüseyin 
Alkan’ı ve Giresun ASKON 
Şube Başkanı Yener Türk’ü 
ziyaret ettiler.

Kızılay Şubesinde; kan 
bağışı konusunda destek-
lerini hiçbir zaman eksik 
etmeyeceklerini ileten Kenan 
Tatlı, Ülkemizin merhamet 
eli, Türk Kızılay’ının Kızılay 
Haftası da kutlu olsun dedi.

Daha sonra Deniz Yıldızı 
Derneğinin faaliyetleri ko-
nusunda bilgiler alan Tatlı, 

maddi ve manevi  her zaman 
yanında olduklarını, burada 
yapılan çalışmaların ve hiz-
metlerin diğer kuruluşlara da 
örnek teşkil ettiğini belirtti.

İl Başkanı Kenan Tatlı, 
TÜGVA Giresun İl Başkanı 
seçilen Hüseyin Alkan’a 
hayırlı olsun dileklerini 
iletti. Gençlerimize yönelik 
çalışmalar da bize düşen 
ne varsa yapacaklarını 
söyleyen Tatlı,  yeter ki 
Giresun’lu kardeşlerimizin 
özgüveni yerinde, sorum-
luluklarının farkında olan 
nesiller yetişsin dedi.

ASKON’un Türkiye gene-
linde önemli işler yaptığını 
söyleyen Kenan Tatlı, milli ve 
yerli projelerle, Türkiye’nin 
tanıtımında önemli bir rol 
aldıklarını söyledi.

Doğu Karadeniz Kalkınma 
Ajansı tarafından destek-

lenen Sosyal Gelişmeyi Destek-
leme Programı kapsamındaki 
“Üreten Kadın, Güçlü Kadın” 
projesinde iyi örnek uygulama-
larını yerinde incelemek için 
Giresun heyeti Gaziantep’e gitti.

Giresun Belediyesi tarafın-
dan organize edilen etkinliğe, 
Gülcan Günaydın başkanlı-
ğındaki Giresun Kadın Girişimi 
Üretim ve İşletme Kooperatifi 
çatısı altında üretim yapan 25 

kadın katıldı. 
Belediye Başkan Yardımcısı 

Abdurrahman Demirel’in de yer 
aldığı Giresun heyeti İpekyolu 
Kalkınma ajansı tarafından 
desteklenen Ezogelin Kadın Ko-
operatifi’ne ziyarette bulunarak 
tecrübe paylaşımı yapıldı. 

Gaziantep Büyükşehir Beledi-
yesi’nin GAP tarafından des-
teklenen tarım alanındaki ürün 
çeşitliliği ve yetiştirme şartlarına 
bakılıp, tarım alanının yanındaki 
yöresel ürünler paketleme tesisi 

de gezilerek ürünlerin markalaş-
ması incelendi.

Gastronomi alanında ülke-
mizin önde gelen şehri Ga-
ziantep’e gerçekleştirilen bu 
etkinlikte; Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili Latif 
Karadağ, Tarımsal Hizmetler 
ve Gıda Daire Başkanı Kenan 
Seçkin, S.S. Oğuzeli Ezogelin 
Kadın Girişimi Üretim ve İşletme 
Kooperatif Başkanı Saadet 
Toğaç Çolak’ta Giresun heyetini 
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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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"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 
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Yeniden Refah Partisi Gi-
resun İl Tanıtım Başkanı 
Arif Turan , kendisinin 

Batlamalı olduğunu ifade ede-
rek “ 2 Belediye kapatıldıktan 
sonra yöre öksüz kaldı.Doğru 
bir komite kurulmalı ve mese-
leye sahip çıkmalı .Yeniden 
Refah Partisi iktidarında biz za-
ten Batlama ilçesini kuracağız 
.Dereli ‘de afet konutları teslim 
edilmek üzere ama ÇALDAĞ 
‘da selde yıkılan evler için 
hala ihale yok .Yörenin sahibi 
kim?.33 konut yıkılmış yerine 
24 konut yapılacağı duyum-
ları var.Bu duyumlar ne kadar 
doğru?“ dedi 

Yeniden Refah Partisi Teş-
kilat Başkanı Levent Tatar ise 
Batlama yöresi kadar haksızlı-

ğa uğrayan bir yöre olmadığını 
ifade ederek “ Hangi yörede 2 
bitişik belde belediyesi kapatıl-
dı .Bu haksızlığı telafi edece-
ğiz.Normalde 2 bitişik belde 
Belediyesi kapatılınca yerine 
yeni bir ilçe kurulur.Fakat 
Batlama yöresinin bu haklarını 
kimse nedense savunmamış.
Burada çoğu partilerin ihma-
li olduğu görülüyor.2 bitişik 
belde başka yörede kapatılsa 
kıyamet kopar .Bir yöreye bu 
kadar açık haksızlık olur mu? 
Yeniden Refah Partisi olarak 
bu sorunu çözeceğiz”dedi“ 
ifadelerini kullandı

Turan,çoğu partinin Batla-
ma’ya ilçe kurma konusunda 
samimi olmadıklarını iddia 
ederek”Kaç parti bu yöre 

için bu tür proje önerdi.Biz 
bu konuda merhum Erbakan 
hocamızın projeleri ile geliyo-
ruz.Liderimiz Fatih Erbakan da 
üretim yanlısı.Köyleri boşlatıp 
insanları şehre doldurdular.Biz 
Avrupa’daki gibi köyleri birleşti-

rip ilçeler kurarak göçü tersine 
çevireceğiz.Bizim partinin bu 
konuda plan ve projesi ,Milli 
Görüş’ten gelir.Milli Görüşün 
özü zaten budur.O yüzden 
Yeniden Refah Partimize büyük 
ilgi ve alaka var”  dedi.

YENiDEN REFAH PARTiSi KURACAK
TURAN: BATLAMA’YA iLCEYi
Yeniden Refah Partisi, Batlama yöresi için ilçe sözü verdi

Tuğgeneral Köroğlu, 
TSKGV Giresun Şubesi 

Başkanı Ali Kara ile Yönetim 
Kurulu Üyeleri Yaşar İbaş, Prof. 
Dr. Mustafa Türkmen, Abdullah 
Akar ve Mesut Erdoğan’ı maka-
mında ağırladı.

Son derece samimi bir or-
tamda gerçekleşen görüşmede 
TSKGV Giresun Şubesi Başka-
nı Ali Kara, Türkiye’nin bölün-
mez bütünlüğü için, halkın huzur 
ve güvenliği için sınır ötesinde 
ve sınır içerisinde 7 gün 24 
saat aralıksız görev yapan Türk 
Silahlı Kuvvetleri ile gurur duy-
duklarını ifade etti. Kara; “Türk 
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı Giresun Şubesi olarak 
‘Mevzu bahis vatan ise gerisi te-
ferruattır’ anlayışıyla her zaman 
ve her şartta Kahraman Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin yanında 

ve destekçisiyiz” dedi.
Yapılan bu anlamlı ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti ifade 
eden Tuğgeneral Köroğlu da, 

misafirlerine Giresun Jandarma 
Bölge Komutanlığı sorumluluk 
alanında yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgiler verip, nazik 

ziyaretleri için teşekkür etti.
Ziyaret günün anısına hatıra 

fotoğrafı çektirilmesiyle son 
buldu.

KARA: HER ZAMAN 
TSK’NIN YANINDAYIZ

Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı Giresun 

Şubesi başkan ve yöneticile-
ri, Giresun Jandarma Bölge 

Komutanı Tuğgeneral Nuh 
Köroğlu’nu ziyaret etti.

Keşap Belediye Baş-
kanı Mehmet Emür, 

Giresun Milletvekili Kadir 
Aydın ile birlikte Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişik-
liği Bakanı Murat Kurum’u 
ziyaret etti.

Görüşme sonra-
sı yaptığı açıklamada 
Başkan Emür’’ Giresun 
Milletvekilimiz Kadir Aydın 
ile birlikte Çevre, Şehir-
cilik ve İklim Değişikliği 
Bakanımız Sayın Murat 

Kurum’u ziyaret ettik.  Yeni 
Belediye Hizmet Binamız 
ve Kent Meydanı projeleri-
mizde geri kalan kısmının 
tamamlanması, ödenek 
aktarılması ile ilgili kredi 
verilmesi ve destek sözü-
nü aldık. Bu minvalde Ba-
kanımıza çalışmalarımız 
konusunda bize vermiş 
olduğu desteklerden ötürü 
teşekkürlerimizi sunuyo-
ruz. Keşap’ımıza hayırlı 
olsun.’’ dedi.

‘Tüm Gayretimiz 
Keşap İçin’

Giresun’da uyuşturu-
cu operasyonunda 

gözaltına alınan şüpheli 
tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerince “torbacı” diye 
tabir edilen sokak satıcı-
larına yönelik düzenlenen 
operasyonda, üzerinde 
50,7 gram metamfetamin 

ve ruhsatsız tabanca ele 
geçirilen İ.K. gözaltına 
alındı.

Emniyetteki işlemlerin 
ardından adliyeye sevk 
edilen İ.K, çıkarıldığı 
nöbetçi hakimlikçe “uyuş-
turucu ticareti yapmak” 
suçundan tutuklandı.

GİRESUN (AA)

Uyuşturucu operasyonunda 
bir kişi tutuklandı

YİTİK
Nüfus Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Asiye Yılmaz

Bu kapsamda, Temizlik İşle-
ri Müdürlüğü ekipleri tara-

fından yol kenarlarında uzayan 
yabani otlar temizleniyor, yola 
sarkan ağaçlar budanıyor.

Ekipler tarafından Kayadibi 
yolunda başlatılan çalışma 
ile hem görüntü kirliliğine 
son veriliyor, hem de araç ve 
yaya trafiği daha güvenli hale 
getiriliyor. 

Yapılan çalışma ile ana 
yolları kullanan araçların 

görüş açısını kapatan otlar 
biçilirken, sarkan ağaçlar 
da budandı. Böylelikle yol 
çizgilerinin de görünürlüğü 
artırıldı.

Belediye Temizlik İşleri 
Müdürlüğü yetkilileri tarafın-
dan yapılan açıklamada, bu 
yöndeki çalışmaların şehrin 
muhtelif yerlerinde devam 
edeceği belirtilerek: “Bizim 
için araç ve yaya güvenliği 
önceliğimizdir.” denildi.

Görüş açısı kapanan yollar 
daha güvenli hale getiriliyor

Giresun Belediyesi araç 
ve yaya güvenliği için 
her detayı düşünüyor.



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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Balıkçılar; “3 -4 gündür 
Hamsi’de bolluk var, 
fiyatı da güzel. Vatan-

daşın tam isteği gibi. Hem cebe 
uygun hem de lezzet olarak iyi 
durumda. Bu sene hamsi gayet 
iyi. Av sezonu açıldığından bu 
yana bereketli geçiyor. Vatandaş 
hamsinin bol olduğu bu günleri 
fırsat bilip bol bol yemesini tav-
siye ediyoruz. İlerleyen günlerde 
hamsi bu kadar bol olmayabilir. 
Dolayısıyla bu fırsatı iyi değer-
lendirsinler. Hamsi çıkınca diğer 
balık çeşitlerinin fiyatları da ister 
istemez aşağıya iniyor. Hamsi şu 
an 10 TL, istavrit 15 TL, palamut 
40-50 TL arası, mezgit 15-50 
TL arasında değişiyor. Şu an 
vatandaşlar hamsiye yönelmiş 
durumda” dediler.

HAMSİ İLE YAPACAĞINIZ 9 
FARKLI YEMEK

Hamburger, Hamsi Buğulama, 
Hamsi Çorbası Hamsi Dıblesi, 
Hamsi Dolması, Hamsi Ekşilisi, 
Fırında Hamsi, Hamsi Güveç ve 
Hamsi pilavı.

Hamsili Pilav İçin Malzemeler
· 1,5 kilo hamsi
· 3 adet soğan (rendelenmiş)
· 2 yemek kaşığı dolmalık 

fıstık
· 2 yemek kaşığı kuş üzümü
· 1,5 su bardağı pirinç
· 1 tatlı kaşığı yenibahar
· 1 tatlı kaşığı karabiber
· Tuz
· Maydanoz

· 2 su bardağı sıcak su (pilav 
için)

· Tereyağı
· Sıvı yağ
HAMSİ PİLAVI NASIL YAPI-

LIR?
1. Hamsiler güzelce ayıklanır 

ve kılçıkları temizlenip yıkanır.
2. Hamsiler suda bekletilir ve 

tuz, limon suyu eklenir. Bu saye-
de hamsi kokusu pilava sinmez. 
En az 20 dakika beklemekte 
fayda var.

3. Kuş üzümleri bir kâseye 

alınıp ılık suda bekletilir.
4. Pirinçler yıkanıp sıcak suda 

tuz eklenip bekletilir.
5. Tencereye tereyağı ve sıvı 

yağ koyulur. Soğanlar eklenip 
kavrulur.

6. Fıstıklar eklenip kavurmaya 
devam edilir.

7. Kuş üzümlerinin suyu süzü-
lür ve tencereye eklenir.

8. Karabiber, yenibahar, tuz 
eklenir.

9. Pirinçler eklenip suyu da 
eklenip kısık ateşte pişirilir.

10. Pişince maydanoz eklenip 
karıştırılır.

11. Borcam (ısıya dayanıklı 
cam kâse) tereyağıyla iyice yağ-
lanır ve hamsiler dizilir.

12. İç harcı eklenip gene 
hamsi dizilir.

13. Üzerine çok az sıvı yağ 
dökülür.

14. 180 derece fırında 25 daki-
ka kızarana kadar pişirilir. Afiyet 
olsun.

Haber: Fatma 
BULDUK UĞURLU

GiRESUN HAMSiSi 10 TL

Giresun Kahveciler Oda-
sı ve Öz Giresun Esnaf 

ve Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Kooperatifi Başkanı Ercan Ay-
han, mantar gibi türeyen zincir 
marketlerden sonra akarya-
kıt istasyonlarının da amacı 
dışına çıkarak, marketçiliğe 
soyunduğuna dikkat çekerek, 
“YETER ARTIK! küçük esnaf 
ve sanatkarın kapısına kilidi 
vurun, Türkiye’de ne küçük 
esnaf nede sanatkar kalsın. 
Sizde kurtulun, bizde kurtula-
lım”diye tepki gösterdi.

Ercan Ayhan yaptığı yazılı 
açıklamada, anayasa da er 
alan 173. devlet küçük esnaf 
ve sanatkarını koruyup, kol-
layıcı tedbirler alır maddesini 
hatırlatarak, gelinen noktada 
esnaf ve sanatkarın tamamen 
gözden çıkartıldığını, güçlü 

sermaye ve kapitalist sisteme 
yem edildiğini savundu. Pan-
demi nedeniyle 18 ay işyerini 
açamayan, açanların ise 
evlerine bir ekmek parası dahi 
götüremeden kepenk kapat-
tığı günleri anımsatan Ayhan, 
esnaf ve sanatkarın devletten 
sakada değil, anayasa ile 
belirlenmiş haklarının korun-
masını istediğini ifade etti.

Ayhan, esnaf ve sanatka-
rın en büyük temsilcisi olan 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu’nu da göreve 
çağırarak, artık iktidarlara şirin 
görünme, söylem ve temenni 
döneminin bittiğini, her geçen 
gün eriyip kaybolan esnaf 
için eylem zamanı olduğunu 
kaydetti. Esnafın kamu çalı-
şanları ve işçiler gibi sendi-
kası bulunmadığını söyleyen 

Ayhan, “esnafın tek temsilcisi 
meslek odalarıdır. Ancak bu 
saatten sonra esnafın derdiy-
le, dertlenmeye, sorunlarına 
çözüm aramayan kim varsa o 
koltukları daha fazla meşgul 
etmemelidir. Esnafın sorunla-
rına çözüm arayacak kişilerin 
önünü açmalıdır” ifadelerini 
kullandı.

AKARYAKIT 
İSTASYONLARINDAKİ 
MARKETÇİLİĞE 
DUR DENİLMELİ

Ayhan, akaryakıt istasyon-
larının, akaryakıt satışını ikinci 
plana atarak marketçiliğe so-
yunduğunu ileri sürerek, “son 
dönemlerde akaryakıt firması 
reklamlarına baktığımızda 
marketçilikle ön plana çıkmak-

talar. Artık yiyecekten, içeceğe 
A’den Z’ye her şeyi satar hale 
geldiler. Küçük esnaf ve sa-
natkarımız bir taraftan bir çoğu 
yabancı sermaye ile kurulu 
olan zincir market ve mağa-
zalarla mücadele ederken, 
şimdi de akaryakıt istasyonları 
marketçilik yapmaya başladı. 
Acilen devletimizin bu işe bir 
düzenleme veya sınırlama 
getirmesini bekliyoruz. Yada 
küçük esnaf ve sanatkarda 
bakkalında, kahvehanesin-
de, lokantasında, zücaciye 
dükkanında, kırtasiye ve 
giyim mağazasında bidonlarla 
mazot, benzin, motor yağı 
satmaya başlasın. Yada devlet 
tüm küçük esnaf ve sanatkar 
devlet kurumlarında istihdam 
etsin” dedi.

Başkan Ercan Ayhan, yetkilileri göreve çağırdı

ESNAF DERT YUKU KENAN TATLI ZiYARET 
ETMEYE DEVAM EDiYOR
AK Parti Giresun İl 

Başkanı Kenan Tatlı, 
Giresun Kızılay Şube Baş-
kanı Murat Cansız’ı , Deniz 
Yıldızı Derneği Başkanı 
Cumhur Karahasan, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Ferhat 
Deniz ve Turan Bekaroğ-
lu’nu,  TÜGVA Giresun İl 
Başkanı seçilen Hüseyin 
Alkan’ı ve Giresun ASKON 
Şube Başkanı Yener Türk’ü 
ziyaret ettiler.

Kızılay Şubesinde; kan 
bağışı konusunda destek-
lerini hiçbir zaman eksik 
etmeyeceklerini ileten Kenan 
Tatlı, Ülkemizin merhamet 
eli, Türk Kızılay’ının Kızılay 
Haftası da kutlu olsun dedi.

Daha sonra Deniz Yıldızı 
Derneğinin faaliyetleri ko-
nusunda bilgiler alan Tatlı, 

maddi ve manevi  her zaman 
yanında olduklarını, burada 
yapılan çalışmaların ve hiz-
metlerin diğer kuruluşlara da 
örnek teşkil ettiğini belirtti.

İl Başkanı Kenan Tatlı, 
TÜGVA Giresun İl Başkanı 
seçilen Hüseyin Alkan’a 
hayırlı olsun dileklerini 
iletti. Gençlerimize yönelik 
çalışmalar da bize düşen 
ne varsa yapacaklarını 
söyleyen Tatlı,  yeter ki 
Giresun’lu kardeşlerimizin 
özgüveni yerinde, sorum-
luluklarının farkında olan 
nesiller yetişsin dedi.

ASKON’un Türkiye gene-
linde önemli işler yaptığını 
söyleyen Kenan Tatlı, milli ve 
yerli projelerle, Türkiye’nin 
tanıtımında önemli bir rol 
aldıklarını söyledi.

Doğu Karadeniz Kalkınma 
Ajansı tarafından destek-

lenen Sosyal Gelişmeyi Destek-
leme Programı kapsamındaki 
“Üreten Kadın, Güçlü Kadın” 
projesinde iyi örnek uygulama-
larını yerinde incelemek için 
Giresun heyeti Gaziantep’e gitti.

Giresun Belediyesi tarafın-
dan organize edilen etkinliğe, 
Gülcan Günaydın başkanlı-
ğındaki Giresun Kadın Girişimi 
Üretim ve İşletme Kooperatifi 
çatısı altında üretim yapan 25 

kadın katıldı. 
Belediye Başkan Yardımcısı 

Abdurrahman Demirel’in de yer 
aldığı Giresun heyeti İpekyolu 
Kalkınma ajansı tarafından 
desteklenen Ezogelin Kadın Ko-
operatifi’ne ziyarette bulunarak 
tecrübe paylaşımı yapıldı. 

Gaziantep Büyükşehir Beledi-
yesi’nin GAP tarafından des-
teklenen tarım alanındaki ürün 
çeşitliliği ve yetiştirme şartlarına 
bakılıp, tarım alanının yanındaki 
yöresel ürünler paketleme tesisi 

de gezilerek ürünlerin markalaş-
ması incelendi.

Gastronomi alanında ülke-
mizin önde gelen şehri Ga-
ziantep’e gerçekleştirilen bu 
etkinlikte; Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili Latif 
Karadağ, Tarımsal Hizmetler 
ve Gıda Daire Başkanı Kenan 
Seçkin, S.S. Oğuzeli Ezogelin 
Kadın Girişimi Üretim ve İşletme 
Kooperatif Başkanı Saadet 
Toğaç Çolak’ta Giresun heyetini 
yalnız bırakmadı.

Örnek Uygulamaları Yerinde İncelendi
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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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“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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Yeniden Refah Partisi Gi-
resun İl Tanıtım Başkanı 
Arif Turan , kendisinin 

Batlamalı olduğunu ifade ede-
rek “ 2 Belediye kapatıldıktan 
sonra yöre öksüz kaldı.Doğru 
bir komite kurulmalı ve mese-
leye sahip çıkmalı .Yeniden 
Refah Partisi iktidarında biz za-
ten Batlama ilçesini kuracağız 
.Dereli ‘de afet konutları teslim 
edilmek üzere ama ÇALDAĞ 
‘da selde yıkılan evler için 
hala ihale yok .Yörenin sahibi 
kim?.33 konut yıkılmış yerine 
24 konut yapılacağı duyum-
ları var.Bu duyumlar ne kadar 
doğru?“ dedi 

Yeniden Refah Partisi Teş-
kilat Başkanı Levent Tatar ise 
Batlama yöresi kadar haksızlı-

ğa uğrayan bir yöre olmadığını 
ifade ederek “ Hangi yörede 2 
bitişik belde belediyesi kapatıl-
dı .Bu haksızlığı telafi edece-
ğiz.Normalde 2 bitişik belde 
Belediyesi kapatılınca yerine 
yeni bir ilçe kurulur.Fakat 
Batlama yöresinin bu haklarını 
kimse nedense savunmamış.
Burada çoğu partilerin ihma-
li olduğu görülüyor.2 bitişik 
belde başka yörede kapatılsa 
kıyamet kopar .Bir yöreye bu 
kadar açık haksızlık olur mu? 
Yeniden Refah Partisi olarak 
bu sorunu çözeceğiz”dedi“ 
ifadelerini kullandı

Turan,çoğu partinin Batla-
ma’ya ilçe kurma konusunda 
samimi olmadıklarını iddia 
ederek”Kaç parti bu yöre 

için bu tür proje önerdi.Biz 
bu konuda merhum Erbakan 
hocamızın projeleri ile geliyo-
ruz.Liderimiz Fatih Erbakan da 
üretim yanlısı.Köyleri boşlatıp 
insanları şehre doldurdular.Biz 
Avrupa’daki gibi köyleri birleşti-

rip ilçeler kurarak göçü tersine 
çevireceğiz.Bizim partinin bu 
konuda plan ve projesi ,Milli 
Görüş’ten gelir.Milli Görüşün 
özü zaten budur.O yüzden 
Yeniden Refah Partimize büyük 
ilgi ve alaka var”  dedi.

YENiDEN REFAH PARTiSi KURACAK
TURAN: BATLAMA’YA iLCEYi
Yeniden Refah Partisi, Batlama yöresi için ilçe sözü verdi

Tuğgeneral Köroğlu, 
TSKGV Giresun Şubesi 

Başkanı Ali Kara ile Yönetim 
Kurulu Üyeleri Yaşar İbaş, Prof. 
Dr. Mustafa Türkmen, Abdullah 
Akar ve Mesut Erdoğan’ı maka-
mında ağırladı.

Son derece samimi bir or-
tamda gerçekleşen görüşmede 
TSKGV Giresun Şubesi Başka-
nı Ali Kara, Türkiye’nin bölün-
mez bütünlüğü için, halkın huzur 
ve güvenliği için sınır ötesinde 
ve sınır içerisinde 7 gün 24 
saat aralıksız görev yapan Türk 
Silahlı Kuvvetleri ile gurur duy-
duklarını ifade etti. Kara; “Türk 
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı Giresun Şubesi olarak 
‘Mevzu bahis vatan ise gerisi te-
ferruattır’ anlayışıyla her zaman 
ve her şartta Kahraman Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin yanında 

ve destekçisiyiz” dedi.
Yapılan bu anlamlı ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti ifade 
eden Tuğgeneral Köroğlu da, 

misafirlerine Giresun Jandarma 
Bölge Komutanlığı sorumluluk 
alanında yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgiler verip, nazik 

ziyaretleri için teşekkür etti.
Ziyaret günün anısına hatıra 

fotoğrafı çektirilmesiyle son 
buldu.

KARA: HER ZAMAN 
TSK’NIN YANINDAYIZ

Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı Giresun 

Şubesi başkan ve yöneticile-
ri, Giresun Jandarma Bölge 

Komutanı Tuğgeneral Nuh 
Köroğlu’nu ziyaret etti.

Keşap Belediye Baş-
kanı Mehmet Emür, 

Giresun Milletvekili Kadir 
Aydın ile birlikte Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişik-
liği Bakanı Murat Kurum’u 
ziyaret etti.

Görüşme sonra-
sı yaptığı açıklamada 
Başkan Emür’’ Giresun 
Milletvekilimiz Kadir Aydın 
ile birlikte Çevre, Şehir-
cilik ve İklim Değişikliği 
Bakanımız Sayın Murat 

Kurum’u ziyaret ettik.  Yeni 
Belediye Hizmet Binamız 
ve Kent Meydanı projeleri-
mizde geri kalan kısmının 
tamamlanması, ödenek 
aktarılması ile ilgili kredi 
verilmesi ve destek sözü-
nü aldık. Bu minvalde Ba-
kanımıza çalışmalarımız 
konusunda bize vermiş 
olduğu desteklerden ötürü 
teşekkürlerimizi sunuyo-
ruz. Keşap’ımıza hayırlı 
olsun.’’ dedi.

‘Tüm Gayretimiz 
Keşap İçin’

Giresun’da uyuşturu-
cu operasyonunda 

gözaltına alınan şüpheli 
tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerince “torbacı” diye 
tabir edilen sokak satıcı-
larına yönelik düzenlenen 
operasyonda, üzerinde 
50,7 gram metamfetamin 

ve ruhsatsız tabanca ele 
geçirilen İ.K. gözaltına 
alındı.

Emniyetteki işlemlerin 
ardından adliyeye sevk 
edilen İ.K, çıkarıldığı 
nöbetçi hakimlikçe “uyuş-
turucu ticareti yapmak” 
suçundan tutuklandı.

GİRESUN (AA)

Uyuşturucu operasyonunda 
bir kişi tutuklandı

YİTİK
Nüfus Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Asiye Yılmaz

Bu kapsamda, Temizlik İşle-
ri Müdürlüğü ekipleri tara-

fından yol kenarlarında uzayan 
yabani otlar temizleniyor, yola 
sarkan ağaçlar budanıyor.

Ekipler tarafından Kayadibi 
yolunda başlatılan çalışma 
ile hem görüntü kirliliğine 
son veriliyor, hem de araç ve 
yaya trafiği daha güvenli hale 
getiriliyor. 

Yapılan çalışma ile ana 
yolları kullanan araçların 

görüş açısını kapatan otlar 
biçilirken, sarkan ağaçlar 
da budandı. Böylelikle yol 
çizgilerinin de görünürlüğü 
artırıldı.

Belediye Temizlik İşleri 
Müdürlüğü yetkilileri tarafın-
dan yapılan açıklamada, bu 
yöndeki çalışmaların şehrin 
muhtelif yerlerinde devam 
edeceği belirtilerek: “Bizim 
için araç ve yaya güvenliği 
önceliğimizdir.” denildi.

Görüş açısı kapanan yollar 
daha güvenli hale getiriliyor

Giresun Belediyesi araç 
ve yaya güvenliği için 
her detayı düşünüyor.



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

45 Kasım 
2021 Cuma www.giresungundem.com
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Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
İlgi alanınıza ne kadar 

girer, ne kadar girmez onu 
bilemem ama... 

Bugünkü sohbetimiz; 
Yine bir doğa tahribatı 

planlaması üzerine olacak... 
Yani ‘Yavuz Türker’ isimli 

bir şirket; 
Tirebolu’nun Harkköy 

merkezli ve hinterlandında, 
bağının bahçesinin içine 
girerek ‘altın, gümüş, bakır, 
kurşun’ gibi ne kadar değerli 
maden varsa hepsini dışarı-
ya çıkaracak... 

Nasıl mı çıkaracak? 
Vallahi söylenildiğine göre; 
Çevreye zarar verecek 

olan siyanür filan kullanılma-
yacakmış!... 

Ancak; 
(Bu konunun detaylarına 

biraz sonra gireriz)
İzniniz olursa, ben bu ‘ma-

den çıkarma’ işine kimlerin 
desteklediğini ve kimlerin 
karşı çıktığını anlatmak 
isterim... 

Doğanın ve yaşam alanla-
rının altını-üstüne getirerek; 

Maden çıkarılması düşü-
nülen arazinin üzerinde ne 

kadar yeşil varsa tırpanlana-
cak olan... 

Yüzlerce, binlerce ağaç 
kesilerek tıraşlanan;

Yeraltında ve yerüstünde 
ne kadar canlı varsa, yuvala-
rı dağıtılan... 

Ve doğanın tahribatından 
sonra İklim dengesi bozula-
cağını hesaba katanların; 

Bu ‘doğa tahribatına’ 
kimlerin ve hangi kurumların 
karşı çıktığını kısaca paylaş-
mak isterim... 

Ancak şunu da peşinen 
belirtmeliyim ki; 

Doğanın tahribatını ve 
canlıların yaşam alanlarının 
kaybolmaması için ve her 
zaman, her yerde olduğu 
gibi kadınlarımız yine işin en 
başında geliyor... 

Ve yine en başta, yine en 

önde yürüyor... 
Tıpkı; 
Tirebolu Çevre Kültür 

Derneğinin en önde yürüdü-
ğü gibi... 

Bu derneğin başkanı olan 
sayın Sibel Arslan ve yöne-
timindeki kadın yöneticilerin 
öncülüğünde ‘yaşam alan-
larımızdaki doğa tahribatı-
na karşı çıkıyoruz’ başlığı 
altında karşı çıktıkları ve 
yürüdükleri gibi... 

Ve bu ‘doğa tahribatının’ 
olmaması için destek veren-
lerin birisinin de TEMA Vakfı 
Giresun Temsilcisi Ömer 
Hacıahmetoğlu olduğunu da 
unutmadan söylemeliyim... 

Ayrıca, çevre ve köy der-
neklerinden; 

Dokuzkonak Dernek Baş-
kanı... 

Kuskunlu Köyü Dernek 
Başkanı... 

Hasköy muhtarı da yörede 
doğa tahribatını önlemek 
istemeyenlerdi. 

Ve birde hakkını teslim et-
meliyim ki; (o gün tanıştığım) 

Tirebolu İl Meclisi üyesi 
Ömer CEBECİ olağanüstü 
çevreci birikimiyle halkı en 
anlaşılır şekilde bilgilendiren-
lerdendi.. 

Ve her zaman olduğu gibi 

‘zirai mühendislik’ bilgisini 
de öne çıkararak ve bilimsel 
bilgileri en anlaşılır şekil-
de halkı bilgilendiren Kutsi 
YAŞAR’ı da unutmamız 
gerekir... 

Özetleyerek son düzlüğe 
girecek olursak; 

3 Kasım günü ‘Harkköy’de 
yapılacak olan ‘Halkı Bilgi-
lendirme’ toplantısından bir 
gün önce;

TEMA ve Tirebolu Çevre 
Kültür Derneğinin öncülü-
ğünde 2 Kasım tarihinde;

Tirebolu Belediyesinin 
düğün salonunda bir küçük 
ön toplandı yapıldı... 

Yapılan toplantıda; 
3 Kasım tarihinde yapı-

lacak olan ‘Bilgilendirme 
Toplantısında’ hangi konular 
dile getirilecekse bir-bir not 
alındı... 

Ve 3 Kasım günü Tirebo-
lu-Harkköye gidiyoruz... 

Köye yaklaştığımızda jan-
darma kolluk güçleri tarafın-
dan çok sıkı bir denetlemeye 
tabi tutuluyoruz.. 

Belki görmeyenler ‘abartı’ 
sayacaklardır ama; 

Her 20-30 metre aralıklar-
la kimlik yoklaması yaptırı-
yoruz... 

Ve yine inanın bana; 
Toplantı alanında 200 kişi 

varsa, yarısı jandarma ve 
sivil polis... 

Biz katılımcıların güvenli-
ğini sağlamak için mi orada 
bulunuyorlar? 

Yoksa şirket yetkililerini 
korumak için mi oradalar? 
orasını bilemem. 

Her neyse... 
Harkköy (eski) bir İlkoku-

lunun bahçesinde yapılan; 
Halkı Bilgilendirme top-

lantısında yaklaşık 200 kişi 
var... 

Ve bu katılımcıların çoğu 
50, 60 ve 70 yaşın üzerin-
de... 

Genç katılımcıların sayısı 
yok denecek kadar az... 

Ve bu durumu görünce in-
sanın şöyle düşünesi geliyor; 

“Eğer, yörede bu ye-
raltında maden arama işi 
gerçekleşirse, işsiz gençlerin 
hepsine iş olanağı sağlana-
cağına göre, en çok bu işsiz 
gençlerin bu alanı doldurma-
ları gerekmez miydi?” 

Demek ki bu köyde ve 
yöre köylerde işsiz genç 
yok... 

Diplomalı-diplomasız 
bütün gençler iş-güç sahibi 

öyle ya... 
Her neyse... 
Geçelim... 
Tekrar şu alanda yapılan 

konuşmalara geri dönelim... 
Efendim; 
Her zaman ve her yerde 

olduğu gibi şirket yetkilileri 
yine bol keseden umut pom-
paladı... 

Ve maden aranacak ara-
zilerde doğaya hiçbir zarar 
verilmeyeceği üzenine nutuk 
atıldı.. 

Karşıt düşüncelerde olan-
lar ise; 

Düşündüklerini belgeler-
le, fotoğraflarla ve bilimsel 
verilerle açık açık söylemele-
rine karşın (çıkar sağlamaya 
çalışan beş-on kişi) şirketten 
yana olduklarını ifade etmek 
için; 

Yüksek sesle, bağıra-ba-
ğıra konuşarak ajitasyon 
yaptı... 

Ama yaptıkları bu yapay 
ajitasyonlar hiçbir işe yara-
madı... 

Yani; 
Sessiz çoğunluğun du-

ruşu, yaşam alanlarını yok 
edecek olan şirkete karşı 
olmaktan yanaydı... 

Bakalım bundan sonraki 
süreç nasıl işleyecek? 

Daha doğrusu ‘yaşam 
alanlarının’ ve ‘doğanın yok 
olmaması’ için, bundan son-
ra yöre halkı ve çevreciler 
nasıl kenetlenecek? 

Bunu da zaman göstere-
cek... 

Kalın sağlıcakla... 
Bir başka sohbette tekrar 

görüşmek üzere...

EVİN KAPISINDA MADEN ARAYANLAR 
DESTEKLEYENLER VE KARŞI ÇIKANLAR

Ticaret borsalarında 
Ağustos 2021-Eylül 2021 

döneminde 136 bin 122 ton 
fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından 
yapılan yazılı açıklamada, fındık 
üretilen bölgelerdeki 21 ticaret 
borsasında, söz konusu dönem-
de gerçekleştirilen fındık satış 
işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Ağustos 2021-Ey-
lül 2021 döneminde borsalarda 
toplam 136 bin 122 ton fındık 
satıldı.

En fazla işlem 21 bin 418 ton 
ile Sakarya’da gerçekleştirildi. 
Bu kenti 16 bin 517 tonla Ordu, 
15 bin 10 tonla Düzce ve 13 bin 
407 tonla Giresun izledi. 

GİRESUN (AA)

Ticaret borsalarında 
136 bin tonun üzerinde 

fındık işlem gördü

Bu kapsamda, 
şehrimizin önde 

gelen spor ve dinlen-
me tesisleri arasında 
yer alan Teyyaredüzü 
Gençlik Merkezinde 
bakım onarım çalışma-
sı yapıldı.

Belediye ekipleri 
aydınlatma direklerin-
de bulunan yanmayan 
lambaları değiştirirken, 
futbol sahasındaki 
eskimiş kale ağlarını 
da yeniledi. Tesisin 
diğer eksikleri için de 
genel bir denetimde 
bulunuldu. 

Yetkililer tarafından 
yapılan açıklamada, 
belediye bünyesinde 
bulunan tesislerin 
bakım ve onarım 
çalışmalarının devam 
edeceği belirtilerek: 
“Ekiplerimizin saha 
gezilerinde yaptığı 
incelemelerde tespit 
edilen eksiklikler üzeri-
ne ekiplerimiz hareke-
te geçerek tesislerdeki 
yenilemeleri gerçekleş-
tiriyor. Halkımıza daha 
konforlu, daha modern 
tesisler sunmak için 
çalışıyoruz.” denildi.

GENCLiK MERKEZiNDE
YENiLEME CALISMALARI
Giresun Belediyesi tarafından bir yandan şehre yeni sosyal tesisler kazandırılırken, diğer taraftan da Belediye 
bünyesindeki tesislerin bakım ve onarımı yapılarak, vatandaşa daha güzel hizmet sunmaya gayret ediliyor.



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

45 Kasım 
2021 Cuma www.giresungundem.com
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Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
İlgi alanınıza ne kadar 

girer, ne kadar girmez onu 
bilemem ama... 

Bugünkü sohbetimiz; 
Yine bir doğa tahribatı 

planlaması üzerine olacak... 
Yani ‘Yavuz Türker’ isimli 

bir şirket; 
Tirebolu’nun Harkköy 

merkezli ve hinterlandında, 
bağının bahçesinin içine 
girerek ‘altın, gümüş, bakır, 
kurşun’ gibi ne kadar değerli 
maden varsa hepsini dışarı-
ya çıkaracak... 

Nasıl mı çıkaracak? 
Vallahi söylenildiğine göre; 
Çevreye zarar verecek 

olan siyanür filan kullanılma-
yacakmış!... 

Ancak; 
(Bu konunun detaylarına 

biraz sonra gireriz)
İzniniz olursa, ben bu ‘ma-

den çıkarma’ işine kimlerin 
desteklediğini ve kimlerin 
karşı çıktığını anlatmak 
isterim... 

Doğanın ve yaşam alanla-
rının altını-üstüne getirerek; 

Maden çıkarılması düşü-
nülen arazinin üzerinde ne 

kadar yeşil varsa tırpanlana-
cak olan... 

Yüzlerce, binlerce ağaç 
kesilerek tıraşlanan;

Yeraltında ve yerüstünde 
ne kadar canlı varsa, yuvala-
rı dağıtılan... 

Ve doğanın tahribatından 
sonra İklim dengesi bozula-
cağını hesaba katanların; 

Bu ‘doğa tahribatına’ 
kimlerin ve hangi kurumların 
karşı çıktığını kısaca paylaş-
mak isterim... 

Ancak şunu da peşinen 
belirtmeliyim ki; 

Doğanın tahribatını ve 
canlıların yaşam alanlarının 
kaybolmaması için ve her 
zaman, her yerde olduğu 
gibi kadınlarımız yine işin en 
başında geliyor... 

Ve yine en başta, yine en 

önde yürüyor... 
Tıpkı; 
Tirebolu Çevre Kültür 

Derneğinin en önde yürüdü-
ğü gibi... 

Bu derneğin başkanı olan 
sayın Sibel Arslan ve yöne-
timindeki kadın yöneticilerin 
öncülüğünde ‘yaşam alan-
larımızdaki doğa tahribatı-
na karşı çıkıyoruz’ başlığı 
altında karşı çıktıkları ve 
yürüdükleri gibi... 

Ve bu ‘doğa tahribatının’ 
olmaması için destek veren-
lerin birisinin de TEMA Vakfı 
Giresun Temsilcisi Ömer 
Hacıahmetoğlu olduğunu da 
unutmadan söylemeliyim... 

Ayrıca, çevre ve köy der-
neklerinden; 

Dokuzkonak Dernek Baş-
kanı... 

Kuskunlu Köyü Dernek 
Başkanı... 

Hasköy muhtarı da yörede 
doğa tahribatını önlemek 
istemeyenlerdi. 

Ve birde hakkını teslim et-
meliyim ki; (o gün tanıştığım) 

Tirebolu İl Meclisi üyesi 
Ömer CEBECİ olağanüstü 
çevreci birikimiyle halkı en 
anlaşılır şekilde bilgilendiren-
lerdendi.. 

Ve her zaman olduğu gibi 

‘zirai mühendislik’ bilgisini 
de öne çıkararak ve bilimsel 
bilgileri en anlaşılır şekil-
de halkı bilgilendiren Kutsi 
YAŞAR’ı da unutmamız 
gerekir... 

Özetleyerek son düzlüğe 
girecek olursak; 

3 Kasım günü ‘Harkköy’de 
yapılacak olan ‘Halkı Bilgi-
lendirme’ toplantısından bir 
gün önce;

TEMA ve Tirebolu Çevre 
Kültür Derneğinin öncülü-
ğünde 2 Kasım tarihinde;

Tirebolu Belediyesinin 
düğün salonunda bir küçük 
ön toplandı yapıldı... 

Yapılan toplantıda; 
3 Kasım tarihinde yapı-

lacak olan ‘Bilgilendirme 
Toplantısında’ hangi konular 
dile getirilecekse bir-bir not 
alındı... 

Ve 3 Kasım günü Tirebo-
lu-Harkköye gidiyoruz... 

Köye yaklaştığımızda jan-
darma kolluk güçleri tarafın-
dan çok sıkı bir denetlemeye 
tabi tutuluyoruz.. 

Belki görmeyenler ‘abartı’ 
sayacaklardır ama; 

Her 20-30 metre aralıklar-
la kimlik yoklaması yaptırı-
yoruz... 

Ve yine inanın bana; 
Toplantı alanında 200 kişi 

varsa, yarısı jandarma ve 
sivil polis... 

Biz katılımcıların güvenli-
ğini sağlamak için mi orada 
bulunuyorlar? 

Yoksa şirket yetkililerini 
korumak için mi oradalar? 
orasını bilemem. 

Her neyse... 
Harkköy (eski) bir İlkoku-

lunun bahçesinde yapılan; 
Halkı Bilgilendirme top-

lantısında yaklaşık 200 kişi 
var... 

Ve bu katılımcıların çoğu 
50, 60 ve 70 yaşın üzerin-
de... 

Genç katılımcıların sayısı 
yok denecek kadar az... 

Ve bu durumu görünce in-
sanın şöyle düşünesi geliyor; 

“Eğer, yörede bu ye-
raltında maden arama işi 
gerçekleşirse, işsiz gençlerin 
hepsine iş olanağı sağlana-
cağına göre, en çok bu işsiz 
gençlerin bu alanı doldurma-
ları gerekmez miydi?” 

Demek ki bu köyde ve 
yöre köylerde işsiz genç 
yok... 

Diplomalı-diplomasız 
bütün gençler iş-güç sahibi 

öyle ya... 
Her neyse... 
Geçelim... 
Tekrar şu alanda yapılan 

konuşmalara geri dönelim... 
Efendim; 
Her zaman ve her yerde 

olduğu gibi şirket yetkilileri 
yine bol keseden umut pom-
paladı... 

Ve maden aranacak ara-
zilerde doğaya hiçbir zarar 
verilmeyeceği üzenine nutuk 
atıldı.. 

Karşıt düşüncelerde olan-
lar ise; 

Düşündüklerini belgeler-
le, fotoğraflarla ve bilimsel 
verilerle açık açık söylemele-
rine karşın (çıkar sağlamaya 
çalışan beş-on kişi) şirketten 
yana olduklarını ifade etmek 
için; 

Yüksek sesle, bağıra-ba-
ğıra konuşarak ajitasyon 
yaptı... 

Ama yaptıkları bu yapay 
ajitasyonlar hiçbir işe yara-
madı... 

Yani; 
Sessiz çoğunluğun du-

ruşu, yaşam alanlarını yok 
edecek olan şirkete karşı 
olmaktan yanaydı... 

Bakalım bundan sonraki 
süreç nasıl işleyecek? 

Daha doğrusu ‘yaşam 
alanlarının’ ve ‘doğanın yok 
olmaması’ için, bundan son-
ra yöre halkı ve çevreciler 
nasıl kenetlenecek? 

Bunu da zaman göstere-
cek... 

Kalın sağlıcakla... 
Bir başka sohbette tekrar 

görüşmek üzere...

EVİN KAPISINDA MADEN ARAYANLAR 
DESTEKLEYENLER VE KARŞI ÇIKANLAR

Ticaret borsalarında 
Ağustos 2021-Eylül 2021 

döneminde 136 bin 122 ton 
fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından 
yapılan yazılı açıklamada, fındık 
üretilen bölgelerdeki 21 ticaret 
borsasında, söz konusu dönem-
de gerçekleştirilen fındık satış 
işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Ağustos 2021-Ey-
lül 2021 döneminde borsalarda 
toplam 136 bin 122 ton fındık 
satıldı.

En fazla işlem 21 bin 418 ton 
ile Sakarya’da gerçekleştirildi. 
Bu kenti 16 bin 517 tonla Ordu, 
15 bin 10 tonla Düzce ve 13 bin 
407 tonla Giresun izledi. 

GİRESUN (AA)

Ticaret borsalarında 
136 bin tonun üzerinde 

fındık işlem gördü

Bu kapsamda, 
şehrimizin önde 

gelen spor ve dinlen-
me tesisleri arasında 
yer alan Teyyaredüzü 
Gençlik Merkezinde 
bakım onarım çalışma-
sı yapıldı.

Belediye ekipleri 
aydınlatma direklerin-
de bulunan yanmayan 
lambaları değiştirirken, 
futbol sahasındaki 
eskimiş kale ağlarını 
da yeniledi. Tesisin 
diğer eksikleri için de 
genel bir denetimde 
bulunuldu. 

Yetkililer tarafından 
yapılan açıklamada, 
belediye bünyesinde 
bulunan tesislerin 
bakım ve onarım 
çalışmalarının devam 
edeceği belirtilerek: 
“Ekiplerimizin saha 
gezilerinde yaptığı 
incelemelerde tespit 
edilen eksiklikler üzeri-
ne ekiplerimiz hareke-
te geçerek tesislerdeki 
yenilemeleri gerçekleş-
tiriyor. Halkımıza daha 
konforlu, daha modern 
tesisler sunmak için 
çalışıyoruz.” denildi.

GENCLiK MERKEZiNDE
YENiLEME CALISMALARI
Giresun Belediyesi tarafından bir yandan şehre yeni sosyal tesisler kazandırılırken, diğer taraftan da Belediye 
bünyesindeki tesislerin bakım ve onarımı yapılarak, vatandaşa daha güzel hizmet sunmaya gayret ediliyor.

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

Yılmaz ‘Şampiyonluk 
ipini göğüsleyeceğiz’
Süper amatör lig 

takımlarından 
Yeniyolspor’un antrenörü 
Metin Yılmaz, 2021-2022 
futbol sezonunda tecrübeli 
bir takım kurduklarını ve 
ligin başlamasını bekledik-
lerini söyledi. Naim Demir 
başkanlığında şampiyonluk 
hedefiyle yola çıktıklarını 
ifade eden Yılmaz, tecrü-
beli futbolcuların ağırlıkta 
olduğu deneyimli bir takım 
kurduklarını söyledi.

Yılmaz; “Naim başka-
nımız ve yönetimimizle 
uyumlu bir şekilde çalışıyo-
ruz. Bu sezon Yeniyolspor’u 
süper amatör ligde şampi-
yon yapmak tek hedefimiz. 
Camiamıza şampiyonluğun 

çok yakışacağını düşünü-
yorum. Tüm Yeniyolluları 
Yeniyolspor çatışı altında 
birleşmeye, birlik ve bera-
berlik içinde hareket etme-
ye davet ediyorum dedi.

YENİYOLSPOR’UN 
TRANSFERLERİ

Ali Aydın (Derelispor), 
Sefa Canikli, Hakan Fidan, 
Çağatay Güven, Cihan 
Gökal (Keşap Bld.), Semih 
Daban, M. Can Yıldız (Bat-
lama Vadi), Ferhat (Altınor-
du), Onur (Ardahanspor), 
Okan Karabulut, Yalçın 
Tonyalı (Tireboluspor), 
Emre Cömert (Derelispor), 
Umut Sefa Yılmaz (Trabzon 
İdmanocağı).

Türkiye Futbol Federas-
yonu Futbol Gelişim 
Direktörlüğü tarafından 

düzenlenen antrenör eğitim 
programları devam ediyor. 30 
Eylül-10 Ekim tarihleri arasında 
Erzurum’da 3 UEFA B Antrenör 
Eğitim Programı, 14 Ekim-26 
Ekim tarihleri arasında ise 
Antalya’da 3 UEFA A Eğitim 
Programı’nın ilk aşamaları ger-
çekleştirildi. Eğitimlere toplam 
144 aday antrenör katıldı. 

Antrenör eğitim program-
larında eğitimler “Gerçek 
Temelli”, “Akıcı Oyun İçinde” 
ve “Aday Antrenör Odaklı” 

olarak kurgulanan yeni model 
çerçevesinde gerçekleştiril-
di. Yeni dönemde başlayan 
uygulamayla teorik derslere 
ait sunumlar ile kaynak do-
kümanlar aday antrenörlere 
önceden iletilirken, verilen 
ödevler ile programa hazır 
gelmeleri sağlandı. Teknolojik 
açıdan yenilenen ve gelişen 
antrenör eğitim programların-
da, hazırlanan animasyon-
lardan, çizim programları ile 
detaylandırılmış gerçek maç 
görüntülerinden yararlanıldı. 
Teorik derslerin büyük bir 
kısmı zoom üzerinden yapıldı. 

Saha çalışmalarında Drone’lar 
ile çekimler gerçekleştirilirken, 
aday antrenörler görev aldı ve 
piyonlar aracılığı ile konuları 
işledi. Süreç değerlendirme 
yönteminin uygulamaya 
konduğu yeni antrenör eğitim 
programlarında aday antrenör-
ler saha içi ve saha dışında 
belirlenmiş pek çok kritere 
göre değerlendirmeye tabi 
tutuldu. Teorik dersler ile ilgili 
ayrıca test sınavı yapıldı.

TFF Futbol Gelişim Direk-
törü Oğuz Çetin, tüm antrenör 
eğitim programlarını yerinde 
takip etti. Programlarla ilgili 

açıklamalarda bulunan Çetin, 
“Antrenör eğitim programları 
yoğun bir tempoda devam 
ediyor. Eğitimlerin yenilenme 
çalışmalarında önemli katkı 
koyan antrenör eğitimcileri-
miz, hazırlanan programların 
aktarılmasında son derece ba-
şarılılar. Aday antrenörlerimiz 
de yeniliklere kolayca uyum 
sağladılar. Eğitimde temel 
ilkemiz sürekli gelişim. Bu ne-
denle daha iyiye ulaşmak için 
çalışmaya devam edeceğiz. 
Amacımız Türkiye’yi antrenör 
eğitiminde marka ülkelerden 
biri konumuna getirmek.” dedi.

ANTRENOR EGiTiM
PROGRAMLARI DEVAM EDiYOR

Giresunspor’un eski Hocası 
Kutlu galibiyetle başladı!..

İstanbul ekibi, Kutlu yöneti-
minde çıktığı ilk maçta Öz-

nur Kablo Yeni Malatyaspor’u 
sahasında 2-0 mağlup ederek 
altın değerinde 3 puanı ha-
nesine yazdırdı.. Bu sonucun 
ardından 8 maçlık galibiyet 
özlemine son veren Kasım-
paşa, Yeni Malatyaspor’un 
Marius Sumudica ile yakala-
dığı 2 maçlık galibiyet serisini 
de bitirdi ve  küme düşme 
hattından kurtularak yuka-
rılara doğru çıkma yolunda 
önemli bir adım attı.

Süper Lig’in 10’uncu 
haftasında Çaykur 

Rizespor deplasma-
nında alınan 2-1’lik 

mağlubiyetin ardından 
teknik direktör Cihat 

Arslan ile yollarını ayı-
ran İstanbul temsilcisi 
Kasımpaşa’da göreve 

Giresunspor’un eski 
Teknik adamlarından 

Hakan Kutlu 
getirilmişti.



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: 65 Kasım 2021 Cuma

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

Geride kalan haftanın 
deplasmanda gülen 
tek ekibi ise GZT 

Giresunspor deplasmanın-
dan üç puan çıkaran Fraport 
TAV Antalyaspor oldu.

TARAFTARLAR 
ÖFKELİ

Trabzonspor ve Aytemiz 
Alanyaspor karşılaşmala-
rında  aldığı mağlubiyetlerin 
ardından İttifak Holding 
Konyaspor deplasmanına 
mutlak 3 puan parolasıyla 

çıkan Fenerbahçe, istediğini 
alamadı ve bir kez daha 
Taraftarlarını hayal kırıklığı-
na uğrattı.

Karşılaşmadan 2-1 
mağlup ayrılan sarı-lacivertli 
ekip, ligde 7’nci sıraya geri-
ledi. Konyaspor, karşılaşma-
sında da kalesini gole ka-
patamayan Fenerbahçe’nin 
resmi maçlarda gol yeme 
serisi de 11 maça yükseldi.
Öte yandan sarı-lacivertli 
ekip, Konya’da 3 puanın 
yanı sıra 3 de sakat bıraktı. 

Maç içerisinde Altay Bayın-
dır, Luiz Gustavo ve Enner 
Valencia’nın sakatlıklandı.

TEKNİK 
ADAM FARKI

Medipol Başakşehir, 
sahasında 1-0 geriye düş-
tüğü karşılaşmada Adana 
Demirspor’u 2-1 mağlup 
etmeyi başardı. Yeni teknik 
direktörü Emre Belözoğlu 
ile çıktığı 3 maçta 3 galibi-
yet almayı başaran İstanbul 
ekibi, puan tablosunda 

10’uncu sıraya kadar yük-
seldi. Eski teknik direktör 
Aykut Kocaman yönetimin-
de ligin ilk 8 haftasında 8 
gol atabilen Başakşehir, 
Emre Belözoğlu yöneti-
minde ise çıktığı 3 maçta 
fileleri 7 kez havalandırmayı 
başardı.

Ligin 12. Haftasında  
temsilcimiz Giresunspor, 
zorlu Sivas deplasmanına 
çıkacak ve Antalyaspor 
maçının telafisini gerçekleş-
tirmeye çalışacak.

Süper Lig’in 11’inci haftasında oynanan 10 karşılaşmada 26 gol atılırken 2.6 gol ortalaması yakalandı

COTANAKLAR COK ZORLANIYOR
Süper Lig’in 11’inci haftasında oynanan karşılaşmalarda ev sahibi ekiplerin üstünlüğü dikkat çekti. 

Oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekipler 7 galibiyet alırken 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Keleş, yaptığı açıkla-
mada “Son maçta 

istemediğimiz bir 
sonuç aldık. Antal-
yaspor maçındaki 
puan kayıplarımızı 
Sivas’ta telafi 
edebilmek için 
çalışmalarımıza 
aralıksız devam 
ediyoruz. Her ma-
çın kendi içinde bir 
hikayesi var. Sivas’ta 
iyi futbol oynayıp, güzel bir 
sonuçla şehrimize dönmek 
istiyoruz. Rakibimizi en iyi 
şekilde analiz edip, başarılı 
olacağımıza inanıyorum. 
İyi bir oyuncu grubumuz 
var. Oyuncularıma güvenim 
sonsuz. Giresunspor olarak 
kendimize yakışır şekilde oy-
nayıp, Sivas’tan iyi bir sonuçla 
dönmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Antalyaspor maçında 
taraftarın desteğini yanlarında 
hissettiklerini söyleyen Keleş 
“Taraftarlarımız her zaman 
olduğu gibi yine bizi yalnız 
bırakmadı. Tesis çıkışından 
stadyuma kadar inanılmaz bir 
coşku vardı. Maçta tribün-
leri doldurarak bize destek 
vermeye gelen taraftarımıza 
teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı

Hakan Keleş ‘Giresunspor’a 
yakışır şekilde oynayacağız’
GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, cumartesi günü deplasmanda 
oynanacakları Sivasspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

DG Sivasspor’un Spor Toto 
Süper Lig’in 12. haftasında 

sahasında GZT Giresunspor ile 

oynayacağı maçın biletleri satışI 
sürüyor.

Süper Lig’in 12. hafta maçında 
Sivasspor ile Gire-
sunspor arasında 
6 Kasım Cumartesi 
günü saat 13.30’da 
Bahçeşehir Koleji 
Sivas 4 Eylül Stadyu-
mu’nda oynanacak 
mücadelenin bilet 
satışı devam ediyor. 

Bilet fiyatları şu şe-
kilde belirlendi:VIP Alt 
Tribün: 70 TLMaraton 
Tribünü: 50 TLOsman 
Seçilmiş Güney Alt ve 
Üst Tribün: 25 TL. 

Satış devam ediyor!


