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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 
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BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 
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ÖĞRETMENLERİMİZ VE 
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31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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Ahmed 
ÇITLAKOĞLU

Mv. Cemal ÖZTÜRK’ten Sarayburnu 
Camii önüne otopark müjdesi!..

Sarayburnu Camii ve 
Bulancak Millet Bahçesiyle 
alakalı son “Bulancak Millet 
Bahçesi… (1)” makalemde; 
“ Millet Bahçesinde sona 
yaklaşıldığı bugünlerde bir 
taraftan da Karayolları Genel 

Müdürlüğü ve TOKİ Başkanlı-
ğının müşterek çalışmalarıyla 
özellikle Trabzon’dan Samsun, 
Samsun’dan Trabzon istika-
metine giden yolcuların gerek 
Cami’de namaz kılmalarına 
gerekse bahçede soluklanıp...

DEVAMI 2’DE

n 2’DE

DEVA PARTİSİ’NDEN AKARYAKIT ZAMLARINA BİSİKLETLİ TEPKİ

Son dönemlerde hızlı bir şekilde 
artan petrol fiyatları pompa ücretleri 

yansımaya devam ediyor. Üst üste gelen 
zamlar vatandaşlar ve muhalif siyasi parti-
lerden tepki görüyor. Son olarak Demokratik 
Atılım Partisi Türkiye genelinde eş zamanlı 
yaptıkları etkinlikle fiyat artışını protesto etti. 
Partinin il başkanları ve üyeleri bisikletlerle 
tur atarak fiyatları protesto etti. Giresun’da 
Deva Partisi İl Başkanı Özgür Okusal ve 
Parti üyeleri Cumhuriyet Parkında toplanarak 
Pedal çevirdi.

Okusal yaptığı açıklamada; DEVA Par-
tisi il Teşkilatı ses getiren eylemleri devam 
edecektir. DEVA Partisinin  Ülkemizin içinde 
bulunduğu ekonomik sıkıntıdan çıkaracak 
politikalara halkımızın güvenmesini istedi.

Okusal zamma karşı pedal çevirdi

Giresun Kadınları
Giresun günlerine hazır
Giresun federasyonu Kadın kolları 14 tanı-

tım günlerine hazır, Yenikapıda yapılacak 
Giresun günleri için Bağcılarda bulunan genel 
merkezinde hazırlık toplantısı yapıldı.        n 4’TE

‘TMO piyasadan 
çekilmesin’

Nurittin Karan: “TMO, üreticinin 
sığınacağı tek liman ve sigortadır”

YUREK 
YAKTI

n 3’TE

Giresun’da 
kalp krizi 
geçiren 
komiser 

yardımcısı 
hayatını 
kaybetti

Şaban Durmuş: Batlama 1 Defa Olsun Davasına Sahip Çıksın” derken, Kara Davut Mavi Karadeniz TV’de Yörenin Tanıtım Videosu İçin Düğmeye Bastı

TEMUR, OZTURK, CELEBi, SAGLAM
VE TASHAN DA KOMiTEDE

Batlama İlçesi kurma komitesine katılım-
lar çığ gibi devam ediyor... Ankara’daki 
Giresunluların sesi soluğu olan emekli 

Müdür  Ahmet Temür, Batlamaspor Başkanı 
Hasan Öztürk, Batlama Vadispor Başkanı 
Fatih Çelebi, Gazeteci Aslı Sağlam, İşadamı 
Ali Taşhan da komiteye katıldı.

Katılımlar kısa aralıklarla kamuoyuna 

duyurulacak. Toplantıda Mavi Karadeniz TV 
ortaklarından Batlama Okçu’lu Kara Davut, İs-
tanbul’daki Giresun Derneği Başkanı Meliklili 
Murat Cenger ve AK Parti Giresun Milletvekili 
Cemal Öztürk’ün danışmanı Batlama Alınca 
Köyü’nden Gökhan Kırbaş ile telefonla görü-
şülerek süreç hakkında kendilerinin görüşleri 
de alındı..  n SAYFA 3’TE

Telefonla sorularımızı 
yanıtlayan Bilge,bu konu-
nun gündemde tutulması 

gerektiğini ifade ederek”Çok 
sayıda insanımız için hayati 
önem taşıyan bu konuda iktidar 
duyarlı davranmalıdır”dedi

Bilge “Asgari ücretli çalışanlar 
aldığı ücretle kirasını, faturaları-
nı ödeyemez durumda, çocuğu-
na okul harçlığı dahi verememe-

nin ağır yükü altında.
Telefon ve araba almaya 

hakkı yok; ama, geçmeyeceği 
üçüncü köprünün yapım parası 
kendisini açlığa mahkûm eden 
asgari ücretinden kesiliyor.

Asgari ücretli çalışanlar 
açlığa ve yokluğa mahkûm edil-
mişken; bir yandan da ağır vergi 
yükü ile karşı karşıyalar.

Asgari ücret, adı üzerinde 

en düşük ücrettir. Ve Türkiye’de 
toplumun en düşük gelire sahip 
olan asgari ücretlilerden yüksek 
oranda vergi kesintisi yapılmak-
tadır.

Bir asgari ücretli yılın dört 
ayından fazla bir sürede sadece 
vergi ödemek için çalışmakta-
dır. Öte yandan iktidar 10 yılda 
beşli çeteye tam tamına 128 
kez vergi affı getirmiştir. Her bir 

kurumda 3’er 5’er maaş alan 
yandaş bürokratların bu ülkeye 
vergi ödeyip ödemediği belir-
sizdir. Yandaş şirketlerin vergi 
ödememek için mal varlıklarını 
başka ülkelerdeki banka hesap-
larına gönderdiği, uluslararası 
belgelerce tescillenmiştir.

Yandaşından almadığı vergiyi 
vatandaşından alan tek adam 
rejimi yandaşın borcunu vatan-

daşa ödetmektedir.
Zengini daha zengin, yoksulu 

daha yoksul yapmak tek adam 
şahsım hükümetinin asli görevi 
haline gelmiştir. Türkiye’de vergi 
kaçıranları, vergi affından yarar-
lananlar düşünüldüğünde, açlık 
sınırı altında yaşayan asgari 
ücretlilerden vergi kesintisi ya-
pılması en büyük adaletsizliktir. 

n SAYFA 2’DE

FiKRi BiLGE SECiM iSTEDiCHP Giresun İl Başkanı 
Fikri Bilge, asgari 

ücretlilerin mağdur 
edilmemesini istedi.
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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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Mv. Cemal ÖZTÜRK’ten Sarayburnu 
Camii önüne otopark müjdesi!..

kısa bir süreliğine de 
olsa dinlenmelerine im-
kân sağlayacak üst geçit 
ayaklarının yanına oto park 
yapım hazırlıkları da devam 
ediyor…” diye bir bilgi pay-
laşmıştım…

Bu makalem üzerine 
sağ olsun Trabzon TOKİ 
Bölgesinden yetkililer 
bendenizi arama nezâketi 
gösterdiler; “cami önünde, 
Millet Bahçesi kenarında 
otopark için gereken hazır-
lıkların yapıldığını, ancak 
yapımının Karayolları 
Genel Müdürlüğünün iznine 
tabi olduğunu, gerekli izin 
talebinde bulunulduğunu, 
izin geldiğinde otoparkın 
yapılacağını” ifade ettiler…

*
TOKİ yetkililerinden aldı-

ğım bu bilgiyi (Karayolları 
Genel Müdürü Sn. Abdulka-
dir URALOĞLU ile (bürok-
rat ve siyasetçi olmanın 
ötesinde) özel dostluğunu 
bildiğim) Mv. Cemal ÖZ-
TÜRK Bey ile paylaştım…

*
Biraz önce Cemal Bey 

aradılar… 

Bu meselenin öteden 
beri takipçisi olduklarını 
ve bu mevzu ile alakalı 
yazılarımı da özellikle takip 
ettiklerini ifade ettiler… 

Ve son yazım üzerine 
Karayolları Genel Müdürü 
Sn. Abdulkadir URALOĞLU 
ile görüştüklerini, Sn. Genel 
Müdürün otopark izniyle 
alakalı gerekli talimatları 
verdiği müjdesini verdiler…

- “Bunu bir müjde olarak 
paylaşabilir miyim” dedim…

- “Paylaşabilirsiniz” 
dediler…

*
Aynı zamanda TBMM 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Üyesi de olan Sayın veki-
limize (yoğun bütçe çalış-
maları arasında) nezâketin-
den, meseleye gösterdikleri 
alaka ve hassasiyetten 
dolayı tebrikler ve ziyade 
teşekkürler…

*
“Işığı yaymanın iki yolu 

vardır; ya ışık olursun ya da 
onu yansıtan ayna.” (Edith 
Wharton)

Vesselam…

Giresun Ziraat Odası Baş-
kanı Nurittin Karan, Top-

rak Mahsulleri Ofisinin (TMO), 
üreticinin sığınacağı tek liman 
ve sigorta olduğunu bildirdi.

Karan, yaptığı yazılı açık-
lamada, TMO’nun piyasadan 
çekilmesi halinde serbest 
piyasada fiyatların olumsuz 
etkileneceğini savundu.

TMO’nun fındık-
ta “olmazsa olmaz” 
bir aktör olduğunu 
ifade eden Karan, 
şunları kaydetti: “Sayın 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından devlet adına 

fındıkta müdahil alımla gö-
revlendirilen TMO, üretici-
nin sığınacağı tek liman ve 
sigortadır. TMO piyasada 
olmasaydı bugün fındığı-
mızın kilogramını 20 liraya 
satamazdık.”

Karan, Ttarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli 
başta olmak üzere bölge 

milletvekillerinden, 
TMO’nun fındık 
alım kampanyasına 
yılbaşından sonra-
da devam edeceği 
yönünde açıklama 
beklediklerini belirt-
ti. GİRESUN (AA)

‘TMO piyasadan 
çekilmesin’

Karan: “TMO, üreticinin sığınacağı tek liman ve sigortadır”

FiKRi BiLGE SECiM iSTEDiCHP Giresun İl Başkanı 
Fikri Bilge, asgari 

ücretlilerin mağdur 
edilmemesini istedi.

Su an asgari ücret brüt 
olarak 3 bin 577 TL’dir. 
Asgari ücretten yapılan 

vergi ve SGK kesintilerinden 
sonra bir asgari ücretlinin eline 
2825 TL geçmektedir. Çünkü 

asgari ücretliden gelir vergisi, 
SGK işçi payı, İşsizlik Sigor-
tası primi payı, damga vergisi 
olmak üzere yapılan aylık 
toplam kesinti tutarı 752 TL’dir.

Bir başka deyişle asgari 

ücretten kesintilere son veril-
diğinde, asgari ücretlinin geliri 
752 TL artışla 3 bin 577 TL’ye 
yükselecektir.

Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak sadece 2018 yılından 
itibaren bu konuda Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nde defalar-
ca kanun teklifleri ve önergeler 
verdik.

Başta Genel Başkanımız 
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
imza sahibi olduğu, ‘asgari 
ücretten vergi kesintisine’ son 
verilmesine ilişkin verdiğimiz 
kanun tekliflerimiz halen mec-
liste bekletilmektedir.

En son Ekim 2021’de 
TBMM Plan ve Bütçe Ko-
misyonundaki Vergi Yasası 
görüşmelerinde “Asgari ücret-
lilerin gelir vergisinden muaf 
bırakılması” önerisi partimizce 
sunulmuş, önerimiz AKP-MHP 
oylarıyla reddedilmiştir.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak, asgari ücretliler vergi 
ödemesin, aldıkları ücretten 
herhangi bir kesinti olmasın, 
en azından asgari ücret insan-
ca yaşanabilecek bir seviyeye 
çekilsin derken; AKP ve MHP 
ittifakı ısrarla ve inatla asgari 
ücretlilerin vergi yükü altında 
ezilmelerine, açlık sınırı altın-
da yaşamalarına göz yum-

maktadır.
Halkın temel besin gereksi-

nimlerinden kaçınarak sadece 
abur cubura 1000 TL ödeyen 
Cumhurbaşkanından, asgari 
ücretlinin sofrasından eksilen 
ekmeğin hesabını bilmesini 
elbette bekleyemeyiz.

Daha geçtiğimiz günler AKP 
Yetkilileri “Herkesin cep tele-
fonu var, arabası var” diyordu. 
Şimdilerde ise “Asgari ücreti 
en azından insani yaşam sevi-
yesin getireceğiz” demiş.

Yani milyonlarca asgari 

ücretlinin açlık sınırı altında 
yaşadığını kendileri de itiraf 
etmiş. Peki, bu itiraflar yeterli 
mi? Elbette değil.

Ekonomik buhranın en bü-
yük bedelini; aç kalan, kirasını 
karşılayamayan, faturasını 
ödeyemeyen, asgari ücretliler 
ödemektedir.

Türkiye şu an Avrupa ül-
keleri arasında en düşük brüt 
asgari ücrete sahip olan ikinci 
ülkedir. Dünya’nın en büyük 
ucuz iş gücü ülkesi olarak 
bilinen Çin’de dahi ortalama 

asgari ücret 387 dolar iken, 
TL’deki hızlanan değer kaybıy-
la birlikte Türkiye’de asgari üc-
ret 300 doların altına inmiştir.

Şimdi kalkıp, asgari ücreti 
insanca yaşanabilecek bir 
seviyeye getireceğiz diyenler, 
eğer ki bu görüşlerinde sami-
milerse hodri meydan!

Adil bir dünya diye nutuk 
atan, “Dünya 5’ten büyüktür” 
diye sürekli sözüm ona dünya-
ya mesaj veren Cumhurbaş-
kanı, evvela kendi ülkesindeki 
adaletsizliğe son versin.

Yıllardır bekletilen kanun 
tekliflerimiz meclise getirilsin 
ve asgari ücretliden vergi 
kesintisine son verilsin.

Asgari ücret en azından 
yeni yıla kadar 3 bin 577 TL 
seviyesine getirilsin.

İktidara son çağrımız! Bu 
adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa 
derhal son verilmelidir. Asgari 
ücretteki vergi zulmü ortadan 
kaldırılmalıdır.

Eğer ki iktidar yine bu çağrı-
mıza kulak vermez ise;

Seçim yakındır!
Cumhuriyet Halk Partisi ola-

rak iktidarımızda; asgari ücret-
lilere uygulanan vergi zulmüne 
son vereceğiz, iktidarımızda 
asgari ücretten vergi kesintisi-
ni kaldıracağız!” dedi.

Yüzlerce öğrenciye ve 
aileye katkı sağlayan 

bu hizmet, yardımseverle-
rin yaptığı bağışlarla ihtiyaç 
sahiplerine ulaşıyor. Koltuk, 
yatak, çekyat, halı, ocak, fırın, 
masa, sandalye ve soba gibi 
eşyalardan; çamaşır makinesi, 
buzdolabı, televizyon, bulaşık 
makinesi, elektrikli süpürge-
si gibi beyaz eşyaya kadar 
tüm bağışlar görevli belediye 
personeli tarafından vatandaş-
ların adreslerinden ücretsiz 

olarak teslim alınıyor.
İhtiyaç sahibi vatandaşlar 

ise Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü’ne başvuruları-
nı yapıyor, ardından görevli 
personel tarafından durumları 
incelenip onaylanıyor. Sonra-
sında da hazır hale getirilen 
eşyalar, ekonomik anlamda 
sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahibi 
vatandaşların evlerine ulaştırı-
lıyor. İkinci el eşyalarını ihtiyaç 
sahiplerine bağışlamak iste-
yenler, Giresun Belediyesi’nin 
05346692828 numaralı Çağrı 
Merkezini arayarak iletişim 
kurabilirler.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu,  sosyal 
belediyecilik anlamında önemli 
çalışmalara imza attıklarını 
belirterek: “Şimdi de yardım 
konusunda bir çalışma başlat-

tık. Gerçek anlamda bir ihtiyaç 
sahibine ulaşmak kadar güzel 
bir hizmet yoktur. Sizin önem-
semediğiniz bir eşya başka biri 
için hayati önem taşıyor ola-
bilir. Bunu göz ardı etmeyen 
tüm vatandaşlarımızı ikinci el 

yardımlara destek vermeye 
davet ediyorum. Kullanmadık-
ları ya da atıl bekleyen eşyala-
rını bağışlayarak ihtiyaç sahibi 
ailelerimizin yüzlerini güldüren 
tüm vatandaşlarıma teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Sizin için fazla olan başkası için mutluluk olsun
Giresun Belediyesi’nin 
ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rın yaşamlarına umut olan 
eşya yardımları üniversite 
öğrencilerinin ve va-
tandaşların ihtiyaçlarını 
karşılamayı sürdürüyor.



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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BATLAMA İLÇESİ
Batlama vadisine, gel bir ilçe kuralım, 
Beraber sohbet edip, beraber oturalım, 
Üretim plânlayıp, öyle çalışalım ki : 
Bizi yola düşüren, şu göçü durduralım. 

Bitmese de ekelim, çaldağına tuzunu
Tuz döker eritiriz ,kışın yolun buzunu, 
İlçe olmak zorsa da, siysi destek gerek, 
Uğraşırsak alırız, ilçe olma sözünü..

Sevgili Musti Cici, bir taş attı kuyuya, 
Düşen yüzme bilirse, yüzüp çıkar kıyıya, 
Kaç beldesi, kaç köyü, var diye soran olur, 
Kaç köy destek verecek, bakalım bu sayıya...

Gerçeğe ulaşmaya, hep hayalle başlanır, 
Kimi hayata geçer, kimisi traşlanır, 
Hayal bazan çok uzar, bir türlü sonlanamaz, 
İlk ortaya atanlar, bir bakarsın yaşlanır...

İlçe fikri güzel de, nasıl olur, nereye?
Müsait yer bulmak zor, sıkışırız dereye, 
İlçe olalım derken, sıkıntı çekmeyelim, 
Çözümsüzlük oluşur, gireriz cendereye....

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

Giresun’da kalp krizi geçiren komiser 
yardımcısı hayatını kaybetti

YUREK YAKTI
Giresun’da komiser 

yardımcısı Sezgin 
Aydın (46), kalp krizi 
sonucu yaşamını yitirdi.

Ordu’nun Çamaş İlçe 
Emniyet Amir Vekili Ko-
miser Yardımcısı Aydın, 
memleketi Giresun’un 
Yağlıdere ilçesine bağlı 
Tepeköy Mahallesi’nde 
bahçesinde çalıştığı sıra-
da aniden rahatsızlandı.

Ambulansla Yağlıde-

re Devlet Hastanesine 
kaldırılan Aydın, yapılan 
müdahalelere rağmen 
hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk ba-
bası Aydın’ın kalp krizi 
sonucu hayatını kaybet-
tiği belirlendi. Aydın’ın 
cenazesi, yarın Tepeköy 
Mahallesi’nde düzen-
lenecek törenin ardın-
dan toprağa verilecek. 
GİRESUN (AA)

Yeni üyelere sesle-
nen Kara Davut”Ben 
Bir Batlamalı olarak 

yıllardır ilçe olmanın hayalini 
kuruyordum.Yörede bir adım 
atıldığını duyunca oldukça 
heyecanlandım.Bu konuda 
bana düşen ne ise yapma-
ya hazırım.Diğer ilçelerden 
neyimiz eksik.Mavi Karadeniz 
TV olarak ,Giresun Günlerinde 
de bu projeyi halka anlataca-
ğız.Bir video kilip çekeceğiz 
inşaallah”dedi

Başkan Murat Cenğer ise 
İstanbul’da,Kara Davut ile bir 
araya gelerek Batlama ilçesi 
kilibi veya tanıtım videosu için 
gerekli çalışmaları yapacakları-
nı ifade ederek”Batlama yöresi 
sahipsiz değildir.Yeni katılım-
lar bize güç ve moral verdi.
Bu projeye inananların oranı 
yüzde 90.İnanmayanlar da olur 
ama biz inananlarla yolumuza 
devam edeceğiz ve inşaallah 
hedefe varacağız”dedi

Batlama Alıncalı Kırbaş 
ise”Ben zaten bu yörenin 

evladıyım.Yöre halkı organize 
olursa bu projeler zor değil.
Şehre yeni geldim.Üzerime 
düşeni yapmaya hazırım.Ko-
miteye yeni katılan arkadaşla-
ra başarılar dilerim”dedi

Komitenin kurmay ekibi 
olan Hakan Cenğer,Fahrettin 
Cici,Çetin Akkaya ,Halil Küpeli 
ise toplantıda yeni üyelerle 
tek tek ilgilendi.İl Dışında olan 
Komitenin lider ismi Şaban 
Durmuş ise 2 defa toplantıya 
telefonla katılarak”Batlama 
bir defa olsun davasına sahip 
çıksın.Fazla şey istemiyorum.
Bir yöre bir defa davasına 
sahip çıksa ne kaybeder.Bizim 
neyimiz eksik diye sordu

Kim ne dedi?
Hakan Cenger:Komitemiz 

son şeklini henüz almadı.
Her hafta yeni katılımlar var.
Bu Hafta Batlamaspor Baş-
kanı Hasan Öztürk ve Batla-
ma Vadisipor Başkanı Fatih 
Çelebi gibi 2 marka idarecimiz 
,komiteye katıldı.Batlama ilçe 
olana kadar çalışacaklar.Yine 

Türkiye2nin yetiştirdiği önemli 
eğitimcilerden Lapalı emekli 
Milli Eğitim Müdürümüz de 
komiteye katıldı.Temür’ün bu-
rada olması çok çok isabetli bir 
hamle oldu.Ayrıca yöremizin 
başarılı gazetecisi Aslı sağlam 
da aramızda.Komitede bayan 
idarecimiz olması bize güç ka-
tacaktır.Yine çok değerli esnaf 
abimiz Ali Taşhan da bizlerle.
Herkese başarılar diliyorum

Hasan Öztürk:Batlama 
Vadisi ilçe olmalıdır.Bu konuda 
elimizden geleni yapacağız

Ahmet Temür:Batlama Vadi-
si’nin ilçe olması için üzerime 
düşeni yapmaya hazırım

Ali Taşhan:Bu konuda en 
geç kalan bölge bence Batla-
ma.2 belde belediyesi kapatı-
lınca bu projeye başlanılması 
gerekirdi.

ASLI SAĞLAM:Ben bir 
gazeteci ve yöre evladı olarak 
elimden ne geliyorsa yapaca-
ğım

Fatih Çelebi:Batlamaspor 
ve Batlama Vadisipor birleştik.

Yeni futbol takımımızın başarılı 
olması için arkasında bir ilçe 
olması isabetli olur.İlçe takım-
ları büyük hedeflere gidiyor.
Bizim arkamızda da bir ilçe 
olmalı.26 köyün gençliği için 
bu bir ihtiyaç..

Fahrettin Cici:Aramıza katı-
lan yeni idarecilerimiz ile güç 
kazandık.Bu ekibin aşamaya-
cağı engel olmaz

Çetin Akkaya:Kurucu komite 
olarak yeni üyelerle güç ka-
zandık.Hayırlı olsun.50 Kişilik 
bir komitemiz olursa ,Milletve-
killerimizi ,partilerimizi,belediye 
başkanlarımızı ve muhtarları-
mızı tek tek ziyaret edeceğiz.
Yörede ilgi müthiş

Halil Küpeli:Bu tür lobiler 
sadece ilçe kurmak için değil 
yörenin tüm sorunlarının çözü-
mü için bir milad olur.10 gün 
gibi kısa süre içersinde böyle 
ilgi olması,yörede bu yönde bir 
özlem olduğunu ortaya çıkar-
dı.Bir kıvılcım ile iş bu noktaya 
geldi.Yeni katılımlara hayırlı 
olsun dileklerimi iletiyorum.

Şaban Durmuş: Batlama 1 Defa Olsun Davasına Sahip Çıksın” derken, 
Kara Davut Mavi Karadeniz TV’de Yörenin Tanıtım Videosu İçin Düğmeye Bastı

TEMUR, OZTURK, CELEBi, SAGLAM
VE TASHAN DA KOMiTEDE

Her hafta Pazartesi günleri 
esnaf ve vatandaş ziyareti 

ile haftaya başlayan Başkan 
Emür hemşehrilerine hayırlı 
haftalar ve bereketli kazançlar 
diledi. Ortak akıl ile hareket 
ettiklerini ifade eden Keşap 
Belediye Başkanı Mehmet 
Emür  ‘’ Her zaman vatandaş-
larımızla iç içe olmaya devam 
ediyoruz. Sahada tüm çalış-
malarımızı 
inceler-
ken, yeni 
proje 
çalışma-
larını da 
yapıyoruz. 
Keşap her 
geçen gün 
büyüyen 
bir ilçe. Bu 
minvalde 
ihtiyaçla-
rımızda 
büyüyor. 
Aktif  ve 

sosyal bir belediyecilik anlayışı 
ile halkımızın sorun ve taleple-
rini yerinde dinleyerek çözüm-
ler buluyoruz.  Yeni haftaya  
vatandaşlarımızla birlikte es-
naf ve vatandaşlarımızı ziyaret 
ederek başladık. Her zaman 
birlikte hareket ediyoruz. 
Hal hatır sorup hayırlı işler, 
bereketli kazançlar diledik. Biz 
sorunları dinliyor ve yerinde 

çözüm 
üretiyoruz. 
Keşap 
hepimizin 
ortak sev-
dası. Ziya-
retlerimizde 
ayrıca 
vatandaş-
larımızla 
da hasbihal 
ederek 
gönüllerini 
kazanıyo-
ruz.’’ diye 
konuştu.

‘Keşap hepimizin ortak sevdası’
Başkan Emür, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Fındık Dikim ve Budama 
Eğitimleri başladı…

Trabzon Ticaret Borsası 
(TTB) tarafından bu yıl  

“Bin dönüme 40 bin fidan” 
sloganı ile başlatılan çalış-
ma çerçevesinde, üreticiler 
için düzenlenen ‘Fındıkta 
Fidan Dikimi ve Budama 
Eğitimi Seminerleri’ başladı. 

Keşap Fındık Üreticileri 
Birliği Başkanı Mustafa Şa-
hin’in öğretici olarak yer al-
dığı kursların ilki Trabzon’un 
Araklı ilçesine bağlı Değir-

menci Köyü’nde yapıldı. 
Trabzon Ticaret Borsası 

Meclis Başkanı Sebahattin 
Arslantürk’ünde katıldığı semi-
nere 25’i üretici olmak üzere 
toplamda 35 kişi iştirak etti. 
Katılım sağlayan üreticilere 
bahçede uygulama yapılarak 
fidanların nasıl dikileceği an-
latıldı ve modern budamanın 
nasıl yapılacağı gösterildi. 

Seminerlere Yomra, 
Ortahisar ve Beşikdüzü 
ilçelerinde de devam edile-
rek toplamda 200 üreticiye 
bilgilendirme yapılacak. 

Eğitim alan üreticilere 
gelecek hafta, dikecekleri 
40 bin fidan ücretsiz olarak 
dağıtılacak. 
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

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

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…
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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)
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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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Mv. Cemal ÖZTÜRK’ten Sarayburnu 
Camii önüne otopark müjdesi!..

kısa bir süreliğine de 
olsa dinlenmelerine im-
kân sağlayacak üst geçit 
ayaklarının yanına oto park 
yapım hazırlıkları da devam 
ediyor…” diye bir bilgi pay-
laşmıştım…

Bu makalem üzerine 
sağ olsun Trabzon TOKİ 
Bölgesinden yetkililer 
bendenizi arama nezâketi 
gösterdiler; “cami önünde, 
Millet Bahçesi kenarında 
otopark için gereken hazır-
lıkların yapıldığını, ancak 
yapımının Karayolları 
Genel Müdürlüğünün iznine 
tabi olduğunu, gerekli izin 
talebinde bulunulduğunu, 
izin geldiğinde otoparkın 
yapılacağını” ifade ettiler…

*
TOKİ yetkililerinden aldı-

ğım bu bilgiyi (Karayolları 
Genel Müdürü Sn. Abdulka-
dir URALOĞLU ile (bürok-
rat ve siyasetçi olmanın 
ötesinde) özel dostluğunu 
bildiğim) Mv. Cemal ÖZ-
TÜRK Bey ile paylaştım…

*
Biraz önce Cemal Bey 

aradılar… 

Bu meselenin öteden 
beri takipçisi olduklarını 
ve bu mevzu ile alakalı 
yazılarımı da özellikle takip 
ettiklerini ifade ettiler… 

Ve son yazım üzerine 
Karayolları Genel Müdürü 
Sn. Abdulkadir URALOĞLU 
ile görüştüklerini, Sn. Genel 
Müdürün otopark izniyle 
alakalı gerekli talimatları 
verdiği müjdesini verdiler…

- “Bunu bir müjde olarak 
paylaşabilir miyim” dedim…

- “Paylaşabilirsiniz” 
dediler…

*
Aynı zamanda TBMM 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Üyesi de olan Sayın veki-
limize (yoğun bütçe çalış-
maları arasında) nezâketin-
den, meseleye gösterdikleri 
alaka ve hassasiyetten 
dolayı tebrikler ve ziyade 
teşekkürler…

*
“Işığı yaymanın iki yolu 

vardır; ya ışık olursun ya da 
onu yansıtan ayna.” (Edith 
Wharton)

Vesselam…

Giresun Ziraat Odası Baş-
kanı Nurittin Karan, Top-

rak Mahsulleri Ofisinin (TMO), 
üreticinin sığınacağı tek liman 
ve sigorta olduğunu bildirdi.

Karan, yaptığı yazılı açık-
lamada, TMO’nun piyasadan 
çekilmesi halinde serbest 
piyasada fiyatların olumsuz 
etkileneceğini savundu.

TMO’nun fındık-
ta “olmazsa olmaz” 
bir aktör olduğunu 
ifade eden Karan, 
şunları kaydetti: “Sayın 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından devlet adına 

fındıkta müdahil alımla gö-
revlendirilen TMO, üretici-
nin sığınacağı tek liman ve 
sigortadır. TMO piyasada 
olmasaydı bugün fındığı-
mızın kilogramını 20 liraya 
satamazdık.”

Karan, Ttarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli 
başta olmak üzere bölge 

milletvekillerinden, 
TMO’nun fındık 
alım kampanyasına 
yılbaşından sonra-
da devam edeceği 
yönünde açıklama 
beklediklerini belirt-
ti. GİRESUN (AA)

‘TMO piyasadan 
çekilmesin’

Karan: “TMO, üreticinin sığınacağı tek liman ve sigortadır”

FiKRi BiLGE SECiM iSTEDiCHP Giresun İl Başkanı 
Fikri Bilge, asgari 

ücretlilerin mağdur 
edilmemesini istedi.

Su an asgari ücret brüt 
olarak 3 bin 577 TL’dir. 
Asgari ücretten yapılan 

vergi ve SGK kesintilerinden 
sonra bir asgari ücretlinin eline 
2825 TL geçmektedir. Çünkü 

asgari ücretliden gelir vergisi, 
SGK işçi payı, İşsizlik Sigor-
tası primi payı, damga vergisi 
olmak üzere yapılan aylık 
toplam kesinti tutarı 752 TL’dir.

Bir başka deyişle asgari 

ücretten kesintilere son veril-
diğinde, asgari ücretlinin geliri 
752 TL artışla 3 bin 577 TL’ye 
yükselecektir.

Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak sadece 2018 yılından 
itibaren bu konuda Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nde defalar-
ca kanun teklifleri ve önergeler 
verdik.

Başta Genel Başkanımız 
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
imza sahibi olduğu, ‘asgari 
ücretten vergi kesintisine’ son 
verilmesine ilişkin verdiğimiz 
kanun tekliflerimiz halen mec-
liste bekletilmektedir.

En son Ekim 2021’de 
TBMM Plan ve Bütçe Ko-
misyonundaki Vergi Yasası 
görüşmelerinde “Asgari ücret-
lilerin gelir vergisinden muaf 
bırakılması” önerisi partimizce 
sunulmuş, önerimiz AKP-MHP 
oylarıyla reddedilmiştir.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak, asgari ücretliler vergi 
ödemesin, aldıkları ücretten 
herhangi bir kesinti olmasın, 
en azından asgari ücret insan-
ca yaşanabilecek bir seviyeye 
çekilsin derken; AKP ve MHP 
ittifakı ısrarla ve inatla asgari 
ücretlilerin vergi yükü altında 
ezilmelerine, açlık sınırı altın-
da yaşamalarına göz yum-

maktadır.
Halkın temel besin gereksi-

nimlerinden kaçınarak sadece 
abur cubura 1000 TL ödeyen 
Cumhurbaşkanından, asgari 
ücretlinin sofrasından eksilen 
ekmeğin hesabını bilmesini 
elbette bekleyemeyiz.

Daha geçtiğimiz günler AKP 
Yetkilileri “Herkesin cep tele-
fonu var, arabası var” diyordu. 
Şimdilerde ise “Asgari ücreti 
en azından insani yaşam sevi-
yesin getireceğiz” demiş.

Yani milyonlarca asgari 

ücretlinin açlık sınırı altında 
yaşadığını kendileri de itiraf 
etmiş. Peki, bu itiraflar yeterli 
mi? Elbette değil.

Ekonomik buhranın en bü-
yük bedelini; aç kalan, kirasını 
karşılayamayan, faturasını 
ödeyemeyen, asgari ücretliler 
ödemektedir.

Türkiye şu an Avrupa ül-
keleri arasında en düşük brüt 
asgari ücrete sahip olan ikinci 
ülkedir. Dünya’nın en büyük 
ucuz iş gücü ülkesi olarak 
bilinen Çin’de dahi ortalama 

asgari ücret 387 dolar iken, 
TL’deki hızlanan değer kaybıy-
la birlikte Türkiye’de asgari üc-
ret 300 doların altına inmiştir.

Şimdi kalkıp, asgari ücreti 
insanca yaşanabilecek bir 
seviyeye getireceğiz diyenler, 
eğer ki bu görüşlerinde sami-
milerse hodri meydan!

Adil bir dünya diye nutuk 
atan, “Dünya 5’ten büyüktür” 
diye sürekli sözüm ona dünya-
ya mesaj veren Cumhurbaş-
kanı, evvela kendi ülkesindeki 
adaletsizliğe son versin.

Yıllardır bekletilen kanun 
tekliflerimiz meclise getirilsin 
ve asgari ücretliden vergi 
kesintisine son verilsin.

Asgari ücret en azından 
yeni yıla kadar 3 bin 577 TL 
seviyesine getirilsin.

İktidara son çağrımız! Bu 
adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa 
derhal son verilmelidir. Asgari 
ücretteki vergi zulmü ortadan 
kaldırılmalıdır.

Eğer ki iktidar yine bu çağrı-
mıza kulak vermez ise;

Seçim yakındır!
Cumhuriyet Halk Partisi ola-

rak iktidarımızda; asgari ücret-
lilere uygulanan vergi zulmüne 
son vereceğiz, iktidarımızda 
asgari ücretten vergi kesintisi-
ni kaldıracağız!” dedi.

Yüzlerce öğrenciye ve 
aileye katkı sağlayan 

bu hizmet, yardımseverle-
rin yaptığı bağışlarla ihtiyaç 
sahiplerine ulaşıyor. Koltuk, 
yatak, çekyat, halı, ocak, fırın, 
masa, sandalye ve soba gibi 
eşyalardan; çamaşır makinesi, 
buzdolabı, televizyon, bulaşık 
makinesi, elektrikli süpürge-
si gibi beyaz eşyaya kadar 
tüm bağışlar görevli belediye 
personeli tarafından vatandaş-
ların adreslerinden ücretsiz 

olarak teslim alınıyor.
İhtiyaç sahibi vatandaşlar 

ise Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü’ne başvuruları-
nı yapıyor, ardından görevli 
personel tarafından durumları 
incelenip onaylanıyor. Sonra-
sında da hazır hale getirilen 
eşyalar, ekonomik anlamda 
sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahibi 
vatandaşların evlerine ulaştırı-
lıyor. İkinci el eşyalarını ihtiyaç 
sahiplerine bağışlamak iste-
yenler, Giresun Belediyesi’nin 
05346692828 numaralı Çağrı 
Merkezini arayarak iletişim 
kurabilirler.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu,  sosyal 
belediyecilik anlamında önemli 
çalışmalara imza attıklarını 
belirterek: “Şimdi de yardım 
konusunda bir çalışma başlat-

tık. Gerçek anlamda bir ihtiyaç 
sahibine ulaşmak kadar güzel 
bir hizmet yoktur. Sizin önem-
semediğiniz bir eşya başka biri 
için hayati önem taşıyor ola-
bilir. Bunu göz ardı etmeyen 
tüm vatandaşlarımızı ikinci el 

yardımlara destek vermeye 
davet ediyorum. Kullanmadık-
ları ya da atıl bekleyen eşyala-
rını bağışlayarak ihtiyaç sahibi 
ailelerimizin yüzlerini güldüren 
tüm vatandaşlarıma teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Sizin için fazla olan başkası için mutluluk olsun
Giresun Belediyesi’nin 
ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rın yaşamlarına umut olan 
eşya yardımları üniversite 
öğrencilerinin ve va-
tandaşların ihtiyaçlarını 
karşılamayı sürdürüyor.



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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Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Kitap okumayı sever misi-

niz-sevmez misiniz? 
Çocuklarınıza kitap oku-

ma alışkanlığı kazandırmayı 
ister misiniz, istemez misi-
niz? orasını bilemem... 

Bugünkü sohbetimiz; 
Çocuklarımızın kitap 

okuma alışkanlığı var mıdır, 
yok mudur bunun üzerine 
olacak... 

Çünkü; 
Bugünden itibaren 15 Ka-

sım tarihini (bizim ülkemizde 
dahil) bütün dünya ülkeleri 
‘Dünya Çocuk Kitapları Haf-
tası’ olarak kutluyor... 

Ve bizde de kutlanıyor 
kutlanmasına da; 

Ancak bizimkiler niye 
böyle bir ‘hafta’ kutlaması 
yapıyor? açıkçası pek anla-
mış değilim... 

Neden anlamış değilim? 
Yapılan istatistiklere göre; 
Kitap okuma alışkanlığı 

dünyada 86. sırada olan... 
TÜİK verilerine göre; 
Türk insanının ihtiyaç 

listesinde 235. sırasında yer 
alan bir toplumun çocukla-
rının ‘kitap okuma alışkan-
lığını’ varın artık siz hesap 
edin... 

Eskiden şöyle klasik bir 
söz vardı; 

“Oku oku da, baban gibi 
eşek olma.” 

Bu söz ne zaman ve ne 
için söylenmiştir onu bile-
mem ama... 

Herhalde söylense-söy-
lense; 

‘Baban gibi cahil olma’ 
diye söylenmiştir diye düşü-
nüyorum... 

Ancak, böyle düşünüyo-
rum düşünmesine de... 

Öte yandan da koskoca 
Albert Einstein denilen bilim 
adamının; 

“Şu cahillik ne güzel şey 
lan, her şeyi biliyorsun” 
sözünü de yabana atmamak 
gerekir... 

Neden bu kadar önemsi-
yor ve ‘gereklidir’ diyorum? 

Çünkü, bu sözü doğru 
kılmak istercesine, benim bu 
güzel ülkemde ve birlikte ya-
şadığımız bu toplumda çok 
okuyanlar ve kendini pırıl 
pırıl aydınlatanlar değil; 

Hayatında ders kitapların-
dan başka kitap okumayan-
lar muteber sayılıyor... 

Yalan mı? 
Her neyse.. 
Biz tekrar şu ‘Dünya Ço-

cuk Kitapları Haftasına’ geri 
dönelim... 

Ve ciddi ciddi bu konuyu 
birazda biz önemseyelim.... 

Çok yakın bir zamanda 
100 yaşına basacak olan 
Cumhuriyetin bir asırlık yaş 
gününü de hesap ederek; 

Kitap okumama alışkanlı-
ğımızı bir kenara bırakarak, 
yepyeni bir yolculuk başla-
talım... 

Örneğin:;
Çocuklarımıza bundan 

sonra ‘oyuncak silah’ almayı 
bırakalım... 

Yaşına ve seviyesine 

uygun kitaplar alıp, okuma 
alışkanlığını küçük yaşlarda 
başlatalım... 

Hani bir Çin atasözü 
vardır; 

“Kitapsız büyüyen çocuk, 
susuz büyüyen ağaca ben-
zer” diye bir benzeti yaparlar 
ya... 

İşte o hesap; 
Çocuklarımızın susuz 

büyüyen bir ağaca benze-
memesi için onlara kitap 
sevgisini küçük yaşlarda 
aşılayalım... 

Ve ‘kitap okuma alışkanlı-

ğı’ kazandıralım... 
Ancak bu alışkanlığı ka-

zandırmak içinde; 
Önce onlara ‘rol model’ 

olabilmek için kendimiz kitap 
okumaya başlayalım... 

Hatta salt okumakla da 
kalmayalım; 

Okuduğum kitap neyi an-
latıyorsa, aile üyeleri arasın-
da anlatalım... 

Kitabın öyküsünü drama-
tize edip, doğaçlama olarak 
oynayalım... 

Ve en önemlisi de; 
Sadece kendi ailemizin 

çocuklarına ‘kitap okuma 
alışkanlığın’ kazandırmak 
yetmez... 

Komşumuzun, arkadaş-
larımızın ve toplumun diğer 
kesimlerinin de kitap okuma 
alışkanlığı kazanması için, 
gerekirse bir ‘kitap hediye 
etme’ kampanyası başlata-
lım... 

Örneğin; 
Doğum günlerinde... 
Sünnet törenlerinde... 
Ve buna benzer özel 

günlerde gittiğimiz yerlere 
‘kitap hediyemizle’ birlikte 
gidelim... 

Hı, ne dersiniz? 
Yapalım mı böyle bir 

delilik!? 
Yapalım be!... 
Kim bilir; 
Böyle yaparsak, belki 

gelecek günlere daha güzel 
kapı aralanır... 

Belki de üzerimizden ata-
madığımız karabasan böyle 
dağıtılır...

Kim bilir; 
Gelecek kuşaklar kurta-

rılsa-kurtarılsa belki böyle 
kurtarılır... 

Buyurun... 
Belki sizin daha farklı 

önerileriniz ve düşünceleri-
niz vardır... 

Söz sizin...

ANA-BABA DA KİTAP OKUMALI 
ÇOCUKLARINA ÖRNEK OLMALI

Kadın kolları Başkanı Yeliz 
Gülmüş başkanlığındaki ya-
pılan toplantıda ne yapılması 

gerektiğini  konuştular, Toplantı sonun-
da gazetemize açıklama yapan başkan 
Gülmüş Giresun  günlerinde gelenek ve 
görenekleriyle  Giresun’umuzu gelmiş-
ten gelece tanıtmak ve taşımak için 
çalışacağız derken  Giresun Kdınları 

derneğini kurduk   Giresunlu hemşerile-
rimize hizmet edeceklerini .ilk önce üye 
sayılarını artıracakları ve bunun için 
İstanbul’da yaşayan tüm Kadın hem-
şerilerimizi Derneğimize davet ediyo-
rum diye konuşurken  18-19-20ve 21  
Kasımda Giresun Günlerinde buluşalım 
diye konuştu. 

Haber: Aydın Kömürcü

Giresun Kadınları
Giresun günlerine hazır

Caddeler 
güzelleşiyor

Giresun Belediyesi 
şehir genelinde kal-

dırım yenileme çalışmalarını 
aralıksız olarak sürdürüyor. 
Yenilenen kaldırımlar ile bir-
likte caddeler daha güzel bir 
görünüme kavuşuyor.

Bozuk halde yol ve kaldı-
rım kalmaması adına hum-
malı biçimde çalışma içerisi-
ne giren Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri son olarak geniş çaplı 
bakım ve onarım çalışması 
yürüttü. Bu kapsamda ekipler 
tarafından Teyyaredüzü 

Mahallesi Umut Sokak’ta ve 
Gaziler Mahallesi Mehmet 
Işık Caddesi’nde kaldırım 
yenileme çalışması yapılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü 
yetkilileri, kaldırım çalışma-
larının belirlenen ihtiyaçlar 
ve vatandaşların talepleri 
doğrultusunda ilçe genelinde 
devam ettiğini ifade etti.

Diğer yandan, Hacısiyam 
Mahallesi Mehmet Larçın 
Caddesi’nde ise orta refüj 
yenileme çalışması gerçek-
leştirildi.



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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SiZiN KANALINIZ (YOUTUBE) ABONE 
OLMAYI VE TAKiP ETMEYi UNUTMAYIN

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

Temsilcimiz Görele’nin Sul-
tanları Görele Belediyesi 

Spor Kulübü, kendi evi ve seyircisi 
önünde karşılaştığı Üsküdar Bele-
diye yenerek dördüncü galibiyetini 
aldı.34-33

Görele 13 Şubat Kapalıspor 
Salon’unda Üsküdar Belediye ile 
oynanan karşılaşmada Görele’nin 
Sultanlarının gollerini Perihan To-
paloğlu Acar (10), Ecem Birben (7), 
Arife Yaşın (5), Sevdanur Özkan (3), 
Ayşenur Kara (3), Özge Yakar (2), 
Demet Sonkaya (2), Ayşenur Uygur 
ve Sevgi Kalyoncu attı.

PARKENiN SULTANLARINA
YAN BAKILMIYOR

Sivasspor’da Kulüp Başkanı 
Mecnun Otyakmaz, karşı-
laşmanın ardından gazete-

cilerin soruları yanıtladı.
Otyakmaz, “Bildiğiniz gibi son 4 

maçtır beraberlikle ilerliyoruz. Ama 
bu son 4 maçın 3’ünün içeride oldu-
ğunu düşünürsek bu bizim için çok 
önemli puan kayıpları demektir. 
Maalesef bu maçlarda oyuna 
sonradan katılan oyuncular 
da oyunda çok fazla etkili 
olamıyorlar, katkıda bu-
lunamıyorlar. Mutlaka 
takımımızın perfor-
mansını artırması 
lazım. Bireysel per-
formansların artması 
lazım. Taraftarımızın 
rahat etmesi gereki-
yor. Böyle avantajlı 
maçları kaçırmamalı-
yız” diye konuştu.

“Taraftarın olmaması kısır 
kalmamıza neden oldu”

Taraftarın çoğunluğunun cezalı 
olduğundan dolayı stadyuma ge-
lemediğini ve bunun maça yansı-
dığını söyleyen Otyakmaz, “Zaten 
pandemiden dolayı önemli seyirci 
kayıplarına uğramıştık. Hakem yö-
netimine gösterilen tepkiden dolayı 
önemli bir kısmı ceza aldı. Tabii bu 
taraftarımızın olmaması da bu skor 
almakta kısır kalmamıza da neden 
oluyor. Bundan önceki haftalarda 
da öğrencilerimiz geliyordu. Kısa 
bir süre ara verildi ama biz ço-
cuklarımızı stadyumda istiyoruz. 
Öğrencilerimiz stadyu-
ma hem renk 
hem de 
itici 

bir güç oluyorlardı, neşe getiriyor-
lardı. Yayınlanan kurallar çerçe-
vesinde Sayın Valimizden tekrar 
öğrencilerimizin stadyumda yerle-
rini almalarını istiyoruz” ifadelerini 
kullandı.

“Burada bir sorun 
var demektir”

Ligde 3 maçı berabere bitir-
diklerini ve bir sorunun olduğunu 
belirten Otyakmaz, “Artık zama-
nı gelmişti. Hem aşıyı da teşvik 
etmek adına stadyumların kapasi-
tesini artırırsak herkeste aşı olursa 
eski güzel günlere stadyumlarımız 

dönebilir. Ben stadyumların yüz-
de 100 kapa-

site ile 

oynamasını olumlu karşılıyorum. 
Biraz biz, biraz taraftar, birazda ta-
kımın biraz hareketlenmesi lazım. 
Sezon erken başladılar, yoruldu-
lar, sakatlıklar falan artık bunlar 
bahane değil. İçeride kazanabile-
ceğiniz 3 karşılaşmayı berabere 
bitiriyorsanız burada bir sorun var 
demektir. Bu sorunun bir an önce 
giderilmesi gerekiyor” dedi.

“Maalesef hakemler 
hiç değişmiyor”

Bir gazetecinin, “Maçın ha-
kemini nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?” şeklindeki sorusuna kulüp 
başkanı Otyakmaz şu yanıtı 
verdi:”Futbolseverler genelde ya-
kından takip ediyorlar. Bu sene 
hakemler formsuz. MHK da form-
suz. Şimdi yeni bir MHK başlıyor. 

Daha önce Ahmet Ağaoğlu 
Başkanımız da söylemişti. 

Her şey değişiyor ama 
maalesef hakemler hiç 

değişmiyor. Her ne 
olursa olsun yine bu 

hakemlerle devam 
edeceğiz. Onların 
performansının 
artırılmasını di-
liyorum. Bugün 
çok skora etki 
edecek hatalar 
olmadı. Ufak te-
fek şeyler oldu. 
Bunlara zaten 

razıyız” dedi.

Giresun 
amatörü zor 

durumda
1. Amatör lig ekiplerinden 

Alucraspor, Boztekkespor, 
Güce Belediyespor ve Çavuşlu 
Belediyespor 2021-2022 futbol 
sezonunda lige girmeyeceklerini 
Giresun Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu’na yazılı olarak 
bildirdi.

Bu gelişmenin ardından tertip 
komitesi fikstürü yeniden düzen-
lemek için harekete çekerken, 
fikstürün TFF tarafından onay-
lanmasının ardından paylaşıla-
cağı belirtildi

TOPLANTI
2021-2022 sezonu Amatör 

futbol liglerinde alınacak Sağlık 
Tedbirleri ve uygulamalarla ilgili 
toplantı 9 Kasım 2021 Salı günü 
saat 16.00’da ASKF Toplantı 
salonunda yapılacaktır.

ASKF Başkanı Sinan Işık, 
“Toplantımız; kulüp yöneticileri, 
antrenörler, sağlık görevlileri, saha 
komiserleri ile İlçe Spor Müdürlüğü 
yetkililerinin katılımıyla gerçekleş-
tirilecektir. Katılımın sağlanmasını 
rica ederim” dedi.

KALIYORSAK SORUN VARDIR’
GZT Giresunspor ile saha-
sında 0-0 berabere kalan DG 
Sivasspor’da Kulüp Başkanı 
Mecnun Otyakmaz maçın 
ardından yaptığı açıklamada, 
“İçeride kazanabileceğiniz 3 
karşılaşmayı berabere bitiriyor-
sanız burada bir sorun var de-
mektir. Bu sorunun bir an önce 
giderilmesi gerekiyor” dedi.

‘3 MACTIR BERABERE



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: 69 Kasım 2021 Salı

SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 12 ..... 9 ...... 3 ..... 0 ...... 24 .....11 ....13 .....30
2.ATAKAŞ HATAYSPOR ..... 12 ..... 7 ...... 2 ..... 3 ...... 20 .....9 ......11......23
3.İ. H. KONYASPOR ............ 12 ..... 6 ...... 5 ..... 1 ...... 18 .....10 ....8 .......23
4.GALATASARAY A.Ş......... 12 ..... 6 ...... 3 ..... 3 ...... 18 .....15 ....3 .......21
5.A. ALANYASPOR ............. 12 ..... 6 ...... 3 ..... 3 ...... 18 .....19 ....-1 ......21
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 12 ..... 6 ...... 2 ..... 4 ...... 21 .....15 ....6 .......20
7.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 12 ..... 6 ...... 2 ..... 4 ...... 17 .....15 ....2 .......20
8.V. F. KARAGÜMRÜK ....... 12 ..... 5 ...... 4 ..... 3 ...... 18 .....15 ....3 .......19
9.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 12 ..... 6 ...... 0 ..... 6 ...... 18 .....15 ....3 .......18
10.A. DEMİRSPOR A.Ş. ...... 12 ..... 4 ...... 4 ..... 4 ...... 17 .....17 ....0 .......16
11.ALTAY .............................. 12 ..... 5 ...... 1 ..... 6 ...... 17 .....18 ....-1 ......16
12.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ... 12 ..... 4 ...... 3 ..... 5 ...... 14 .....16 ....-2 ......15
13.Y. KAYSERİSPOR ........... 12 ..... 4 ...... 3 ..... 5 ...... 17 .....20 ....-3 ......15
14.F. TAV ANTALYASPOR .. 12 ..... 4 ...... 3 ..... 5 ...... 14 .....17 ....-3 ......15
15.D. GRUP SİVASSPOR ..... 12 ..... 2 ...... 7 ..... 3 ...... 15 .....13 ....2 .......13
16.Ö. K. Y. MALATYASPOR 12 ..... 4 ...... 0 ..... 8 ...... 12 .....22 ....-10 ....12
17.GZT GİRESUNSPOR ...... 12 ..... 2 ...... 4 ..... 6 ...... 7 .......12 ....-5 ......10
18.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 12 ..... 2 ...... 3 ..... 7 ...... 12 .....18 ....-6 ........9
19.GÖZTEPE A.Ş. ................. 12 ..... 2 ...... 3 ..... 7 ...... 11 .....18 ....-7 ........9
20.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 12 ..... 2 ...... 1 ..... 9 ...... 11 .....24 ....-13 ......7

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

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

Spor Toto Bölgesel Ama-
tör Lig (BAL) 2. Bölge 2. 
Grubunda mücadele eden 

Eynesil Belediyespor, ligin 2’nci 
haftasında deplasmanda karşılaştı-
ğı Ulubey Belediyespor’u tek golle 
geçerek ikinci galibiyetini aldı.0-1

Tarihinde ilk kez katıldığı BAL 
Ligine sahasında karşılaştığı Ordu-
gücü FK 1-0 yenerek BAL Liginde-
ki ilk galibiyetini alarak 2021-2022 
sezonuna iyi bir başlangıç yapan 
Turuncu-Mavili ekip ligin 2’nci haf-
tasında deplasmanda karşılaştığı 
Ulubey Belediyespor’u tek golle 

geçerek 6 puana ulaştı.

GÖRELESPOR
Bir diğer temsilcimiz Görelespor, 

ligin 2’nci haftasında deplasmanda 
karşılaştığı Sebat Gençlik Spor’a 
yenildi . 2-0

Söğütlü Sentetik Çim Sahası’n-
da oynanan maçta ev sahibi ekip  
Sebat Gençlik Spor, attığı  2 golle 
galibiyete uzanırken Yeşil-beyazlı-
lar, ligdeki ilk mağlubiyetini adı ve  
bu sonuçla 1 puanda kaldı. Göre-
lespor bu hafta DSİ Karadenizspor 
ile iç sahada oynayacak.

1926 BULANCAKSPOR
BAL Ligi 2. Bölge 2. Grupta oy-

nanan maçta 1926 Bulancakspor 
sahasında Trabzon DSİ Karade-
nizspor’u konuk etti.

Karşılaşmayı DSİ Karadenizspor 
ikinci yarıda Fatih Demir’in 78.daki-
kadaki golüyle 1-0 kazandı.

GOL DAKİKASI
(GOL) 78. dakikada Fatih Demir 

ceza sahası sağ çaprazında topla 
buluşarak ceza sahasına girdi. 
Kaleci Süleyman’ın solundan sert 
vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

1 SEViNDiK 2 UZULDUK
Bölgesel Amatör Ligde geride kalan haftada Temsilcilerimizden Eynesil Belediyespor galibiyetle 
sahadan ayrılırken 1926 Bulancakspor ve Görelespor mağlup olarak haftayı puansız kapattılar

SAHA: Bulancak İlçe
HAKEMLER: Berkay Yavuz**, Ahmet 

Algün***, Cevdet Bartu Saraç***
1926 BULANCAKSPOR: Süleyman**, 

Osman**, Mustafa Okay**, Emre**, Ab-
dullah Şahin**, Hüseyin Avni**, Yunus**, 
Mehmet Akif** (Dk.54 B.Doğan*)(Dk.79 
Burak Ünlü*) Yasin** (Dk.79 Berkcan*), 
Asrın**, Oğuzcan** (Dk.62 İsa*)

DSİ KARADENİZSPOR: Kemal**, 
Gürsel**, Mustafa Can**, Oğuzhan**, Ce-
lal**, Mahmut**, Zafer** (Dk.81 Gürkan*), 
Hüseyin**, Alican**, Fatih Demir** (Dk.90 
Burak), Ertuğrul** (Dk.81 Zafer Yavuz*)

SARI KARTLAR: Yunus, B.Doğan, Os-
man (1926 Bulancakspor), Mustafa Can, 
Hüseyin (DSİ Karadenizspor)

GOL: Dk.78 Fatih Demir (DSİ Karadenizspor)

İlk kez karşı 
karşıya geldik
Sivasspor ile Giresunspor, Süper Lig’de 

ilk kez karşı karşıya geldi. Yiğidolar, bu 
sezon lige yükselen Giresun ekibiyle oynadığı  
müsabakayla birlikte Süper Lig tarihinde 534. 
maçına çıkmış oldu.

İki takım daha önce 2020-2021 sezonunda 
Türkiye Kupası 5. Tur’unda karşılaştı. Sivas’ta 
oynanan mücadeleyi kırmızı-beyazlılar 1-0 
kazanmıştı.

İlk kez Süper Ligde karşılaşan iki ekipten  
kazanan çıkmadı ve  9O dakika başladığı gibi 
son buldu.

Ligde son olarak 7. 
haftada VavaCars Fatih 

Karagümrük’ü sahasında 4-0 
mağlup eden kırmızı-beyazlı 
ekip, sonraki 5 maçta 3 puan 
sevinci yaşayamadı.Kırmı-

zı-beyazlı ekip, ligin 8. hafta-
sında Beşiktaş’a deplasmanda 
2-1 mağlup olurken, 9. haftada 
sahasında Fraport TAV An-
talyaspor ile 2-2, 10. haftada 
Adana Demirspor iç sahada 
ile 1-1, 11. haftada da Altay 
ile deplasmanda 1-1 berabere 
kaldı.Ligde dün de sahasında 
GZT Giresunspor ile golsüz 
berabere kalan Sivas ekibinin 
galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Sivasspor ligde 7’nci 
beraberliğini aldı Ligin en çok 
berabere kalan takımı unva-
nını koruyan Sivasspor’un 
beraberlik sayısı 7’ye yükseldi.
Sivas temsilcisi 12’nci haftası 
geride kalan ligde 2 galibiyet, 
3 mağlubiyet ve 7 beraberlikle 
13 puan topladı.Bu periyotta 
15 kez rakip fileleri sarsan 
kırmızı-beyazlılar, kalesinde 
ise 13 gole engel olamadı.

7 DEFA BERABERE KALDILAR
GZT Giresunspor ile 
sahasında golsüz bera-
bere kalan Demir Grup 
Sivasspor’un galibiyet 
hasreti 5 maça yükseldi

Spor Toto Süper Lig’in 
12. hafta maçında DG 

Sivasspor, Giresunspor’u 
konuk etti. 0-0 biten maçın 30. 
dakikasında Sivasspor Teknik 

Direktörü Rıza Çalımbay sarı 
kart gördü.Bir pozisyon sonra-
sında verilen karara sinirlenen 
ve itiraz eden Sivasspor Tek-
nik Direktörü Rıza Çalımbay, 

karşılaşmanın hakemi Ümit 
Öztürk tarafından sarı kartla 
cezalandırıldı. Sarı kartın 
ardından Çalımbay’ı teknik he-
yet ve futbolcular sakinleştirdi.

Rıza 
Çalımbay’a 
Sarı 
Kart!


