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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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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
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ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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ABDULLAH KESKİN
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ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

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 
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KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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ABDULLAH KESKİN

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)
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UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

OCAK SÖNDÜREN 
24 OCAK

ZİHİNLERDE 
ASILI KALACAK (1)
(Yazısı Sayfa 4’te)

Başkan Emür’den 
Kaymakam 

Altıner’e ziyaret
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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ALİ ZAFER TOPŞİR
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YAKUP ÇUKUR
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 Her adamdan 
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Palyatif Bakım

Ahmed 
ÇITLAKOĞLU

Mâbedsiz Şehirlerden sonra 
“Camisiz Millet Bahçeleri”ne!..

⁉ Eski statlara Ulu Cami yapılacağı 
müjdesini veren Cumhurbaşkanı Sayın 
Erdoğan’a rağmen Camisiz Millet Bah-
çesi projeleri kimlerin eseridir?..

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, 
“Eski statlara Ulu Cami” taahhüdüne 
rağmen acaba “Camisiz Giresun Millet 
Bahçesi”nden haberdar mıdır?

***
‼ 29 Ocak’ta şehrimizi şereflen-

direcek Sayın Cumhurbaşkanımızın 

Camisiz Millet Bahçesine tepkisini 
merak ediyoruz!..

***
Millet Bahçelerinde neden cami yer 

almaz?..
Cami demek; Ezan, vaaz ve hutbe 

demektir!..
Cami demek; Cuma ve Bayram 

namazları, cemaatle namaz, şehid 
cenaze namazlarını kılmak demektir…

***
DEVAMI 2’DE

118 Delegenin oy kullandığı 
seçimde FİSKOBİRLİK 
Yönetim Kurulu Tek liste 

olarak seçime gitti...
Rakip liste ise çıkmadı...
Seçim sonucunda kullanılan 

115 oydan 1 tanesi boş çıktı.. 
Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi 
Bayraktar geçerli oyların 113’ünü 
alarak güven tazeledi. 

Lütfi Bayraktar yapmış olduğu 
yeni listesinde mevcut yönetim 
kurulu üyelerini koruyarak, istifa 
eden bir üyenin yerine, Tarım 

Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
Eski Yönetim Kurulu Başkanı, 
Giresun Merkez Boztekke köyü 
muhtarı, Giresun Fındık Tarım 
Satış Kooperatifi Delegesi Murat 
Kumaş seçildi. 

Kumaş ise Bayraktar ve ekibi 
ile çalışacak olmaktan mutluluk 
duyduğunu söyledi.

Fiskobirlik’te işçi, memur ve 
bürokratik kadro ile delegeler 
yönetimi bol bol alkışladı ve Bay-
raktar’a rekor oy çıktı.  

Muhalif kesim liste çıkaracak 

desteği görmedi. 
Giresun delegelerinin tamamı-

na yakını mevcut yönetime sahip 
çıktı.

BAYRAKTAR’A
REKOR OY DESTEGi

Giresunlu delege Murat Kumaş yeni yönetim kurulunda yer aldı. GESOB Başkanı Ali 
Kara, CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi Giresun İl Başkanları kongreye renk kattı.

Fiskobirlik’te Bayraktar rekor oyla tekrar seçildi. Mali olarak da ibra edildi

İYİ Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Ünzile Yüksel, ilk 

seçimde iktidar olacaklarını öne 
sürdü. Yerel basın ile buluşan 
ve ilin sorunları konusunda fikir 
alışverişinde bulunan Yüksel, 
iktidarı eleştirdi.

Yüksel, “Şu an iktidarın 

alternatifi parti biziz. İttifakın 
milletvekili listelerinin ortak olup 
olmayacağı henüz belli değil. 
Partiler seçime tek tek mi, yok-
sa tek liste mi ile girecek bunu 
şu an söyemek erken.Zamanı 
gelince bu konular konuşulur 
ve nihai tablo ortaya çıkar. Biz 

acilen erken seçim istiyoruz” 
dedi. 

Kadına şiddete karşı radikal 
adımlar atılmasını isteyen Yük-
sel, “Biz parti olarak bu konuda 
oldukça hassas bir partiyiz. 
İktidar olunca elimizden ne 
geliyorsa yapacağız” dedi.

UNZiLE YUKSEL BASIN iLE BULUSTU

DSİ Genel Müdürü 
Giresunlu Hem-
şerimiz Kaya 

Yıldız ve AK Parti Giresun İl 
Başkanı Kenan Tatlı, İlçede 
22 Ağustos 2020’de meyda-
na gelen sel afetinin ardın-
dan alınan kararla yıkımı 
gerçekleştirilen iş yerleri ve 
konutların bulunduğu alanda 
uygulanmaya başlanan 

ve ticari üniteler, konutlar, 
kamu binaları, regülasyon ile 
gezinti alanlarından oluşan 
“Yeni Dereli Projesi” çalış-
malarını yerinde inceledi.

DSİ Genel Müdürü Kaya 
Yıldız, devletimizin tüm 
imkanlarıyla Giresun’un ve 
vatandaşlarımızın yanında 
olduklarını, gereken ne var-
sa en kısa zamanda yerine 

getirileceğini söyledi.
İl Başkanı Kenan Tatlı, 

hava şartları yapılan ça-
lışmaları etkiliyor olsa da, 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın talimatla-
rıyla arzu edilen, eski görü-
nümünden daha iyi olaca-
ğını inandığımız Yeni Dereli 
Projesi’ni  hemşerilerimizle 
buluşturacaklarını belirtti.

YILDIZ VE TATLI DERELi’DE

‘Altyapıyı 
güçlendiriyoruz’
Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon 

İşleri Müdürlüğü şehir genelinde 
çalışmalarını sürdürüyor. n SAYFA 2’DE

‘Gençliğimizi, Gençliğin 
Merkezine Bekliyoruz’

n 3’TE



GÜNDEM
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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…

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?
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“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

Tiyatrosu tarafından Vahit Sütlaş 
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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.
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Dokumacı için PTT Çalışanları 
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yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 
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Mâbedsiz Şehirlerden sonra 
“Camisiz Millet Bahçeleri”ne!..
‼ Cami olmaması de-

mek; o mahallerde Cuma 
ve Bayram namazları, 
cemaatle namaz, şehid ce-
naze namazlarını kılmamak 
demektir…

Cami olmaması demek; 
o mahallerde istirahat 
eden, dinlenen insanları 
ezan, vaaz ve hutbe ses-
leriyle rahatsız etmemek 
demektir!..

***
Camiler İslâm beldesinin 

alâmetifarikasıdır!..
Camiler sadece na-

maz kılınan, ibadet edilen 
mekânlar değildir.

Camiler aynı zamanda 
İslâm’ın, Müslümanlığın, 
İslâm beldesinin alâmetifa-
rikasıdır.

Mimar Sinan Edirne’de 

Selimiye’yi inşa ederken, o 
günün şartlarında sadece 
Müslümanlara namaz kıla-
cakları bir mekân yapmayı 
mı düşünmüştür? Ya da 
caminin hacmi o günün 
şartlarındaki Müslümanların 
sayısına göre mi hesaplan-
mıştır?

İstanbul’da Çamlıca 
Camii, Rize’de Kıble Dağı 
Camii; sadece namaz kılı-
nacak bir ibadethane olarak 
mı inşa edilmiştir?

***
“Allah’ın mescitlerini, 

ancak Allah’a ve ahiret 
gününe inanan, namazı 
doğdoğru kılan, zekâtı 
veren ve Allah’tan başka-
sından korkmayan kimseler 
imar eder.” (Tevbe, 18)

Vesselam… 

‘Yöresel ürünler 
pazarının üçüncüsü 
Gaziler de açılıyor’

Giresun Belediyesi 
tarafından, yöre-

sel ürünleriyle tarımsal ve 
hayvansal üretime destek 
veren kadınlar için hayata 
geçirilen ‘Yöresel Ürünler 
Pazarı Projesi’nin üçüncüsü 
de hayata geçiyor.

Doğu Karadeniz Kalkın-
ma Ajansı (DOKA) tarafın-
dan desteklenen ve Sosyal 
Gelişmeyi Destekleme 
Programı kapsamındaki 
‘Üreten Kadın Güçlü Kadın’ 
projesi olan yöresel ürünler 
pazarının üçüncüsü Gaziler 
Mahallesi’ne yapılıyor.

Modern bir mimari ile 
inşa edilen ve projenin 
hizmete girmesiyle birlikte 
sokaklarda satış yapmak 
durumunda kalan kadın 
çiftçilerin rahat, modern bir 
pazar yerinde ürünlerini 

pazarlamaları ve ekonomiye 
kazandırılması amaçlanıyor.

Yöresel ürünler pazarı 
projelerini önemsedikle-
rini vurgulayan Giresun 
Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu: “Biz üretenin her 
zaman yanındayız. Yoksul 
kişilere istihdam imkânı 
sunmak, sokaklarda satış 
yapan annelerimizi teyze-
lerimizi rahat, modern ve 
güvenli bir yerde satış yap-
malarını sağlamak, üretilen 
yöresel ürünlerin tüketiciye 
daha kolay ulaşmasına 
vesile olmak için bu pazar 
projemize devam edeceğiz” 
dedi.

Bilindiği üzere, yöresel 
ürünler pazarı projesi daha 
önce Çınarlar Mahallesi ve 
Bulancak Durağı mevkiinde 
hayata geçirilmişti.

Ekipler tarafından; 
Kavaklar Mahallesi 
Gedikkaya Cadde-

si’nde yağmur suyu hattı yapı-
mı, Hacımiktat Mahallesi İnönü 
Caddesi’nde kanalizasyon hat-
tı tamiratı, Çıtlakkale Mahallesi 
Çizmeci Sokak, Teyyaredüzü 
Mahallesi Altınyunus Caddesi 
ve Seldeğirmeni Mahallesi 
Begonya Sokak’ta içme suyu 
şebeke hattı tamiratı, Gedikka-

ya Mahallesi Ufuk Sokak’ta ise 
kanalizasyon bacası tamiratı 
çalışması yürütülüyor. 

Su ve Kanalizasyon İşleri 
Müdürlüğü yetkilileri, devam 
eden çalışmaların kısa zaman-
da tamamlanmasını hedeflendi-
ğini belirterek: “Ekiplerimiz şehri 
karış karış tarayarak, ihtiyaç 
olan bölgeleri tespit ettikten 
sonra aciliyet sırasına göre 
çalışmaları başlatıyoruz” dedi.

‘ALTYAPIYI GUCLENDiRiYORUZ’

Çeşitli ziyaretlerde bulun-
mak için kente gelen Sa-

rıgül, bir restoranda düzenlediği 
basın toplantısında, fındık, çay, 
buğday, pamuk, incir, pancar, 
zeytin gibi ürünleri korumanın 
ülkenin sınırlarını korumak 
kadar milli ve onurlu bir görev 
olduğunu belirtti.

Türkiye Değişim Partisi 
olarak tüm ürünleri en güzel 
şekilde koruyacaklarını vurgula-
yan Sarıgül, ekonomik milliyet-
çiliğe önem vereceklerinin altını 
çizdi. Sarıgül, 5T formülüyle 
Türkiye’yi şahlandıracaklarını 
savunarak, şunları kaydetti:

“Tarıma, turizme, teknolojiye, 
tekstile ve ticarete çok büyük 
önem vereceğiz. Bakın teknolo-
ji, o iki tane Türk vatandaşımız 
Almanya’da Biontech aşısını 
buldu. O evlatlara biz laboratu-
var desteği verseydik, araştır-
ma desteği verseydik, o evlatlar 
o ilacı Türkiye’de bulmuş 
olsalardı, hem dünya insanlığı-
na saygı hem de ülkemizin tanı-
tımına son derece büyük katkısı 
olurdu. O nedenle gençlerin 
önünü açacağız, araştırma, 
geliştirme ve teknolojiye büyük 
önem vereceğiz.”

Türkiye Değişim Partisinin 
ekonomik milliyetçi ve Atatürkçü 
bir parti olduğunu ve bundan 
onur ve gurur duyduklarını 
ifade eden Sarıgül, “Ekonomik 
milliyetçilik yapacağız, malı-
mızın, mülkümüzün değerini 
koruyacağız. Bir kez daha altını 
çiziyorum, ekonomik milliyetçilik 
fındık demektir, çay demektir, 

pancar demektir, ekonomik 
milliyetçilik tütündür, buğdaydır, 
pamuktur, ekonomik milliyetçilik 
ülkemizin doğal güzellikleridir.” 
diye konuştu.

Sarıgül, bir gazetecinin, sos-
yal medyada yayımlanan, par-
tisinin Giresun İl Başkanı Selim 
Çilesiz arasındaki diyalogla 
ilgili videonun, “başkanı azar-
ladığı” şeklinde yorumlandığı 
ve tartışıldığı yönündeki sorusu 
üzerine şöyle konuştu:

“Ben sayın Selim Çilesiz’i 
çok seviyorum, çok da başarılı 
olmasını istiyorum ama daha 
çok çalışmasını istiyorum. Daha 
çok çalışacak ve Giresun’da 
Türkiye Değişim Partisini 
şahlandıracak. Selim Çilesiz, 
Türkiye’deki tüm il başkanlarına 
örnektir. Çilesiz’den daha çok 
çalışmasını, daha çok koşması-
nı istiyorum. Benim ona sevgim 
çok başkadır, evimin insanıdır, 
çok değerli bir kardeşimdir 
ama Türkiye’deki vatandaşlar 
benden iktidar bekliyor, ben de 
Giresun’da Selim başkandan ik-
tidar bekliyorum. Bazı arkadaş-
lar demişler ki ‘Çilesiz başkana 
ses tonu biraz yükseldi.’ Hayır, 
o, benim onu ne kadar sevdi-
ğimi biliyor. Ses tonum hangi 
il başkanım olursa olsun aynı 
şekilde olacaktır. Çünkü siyasi 
makamlar yan gelip yatma yeri 
değil, hizmet etme yeridir.”

Sarıgül daha sonra Gazi 
Caddesi ve Atatürk Meyda-
nı’nda esnafı ziyaret ederek, 
vatandaşlarla sohbet etti.

GİRESUN (AA)

‘Ekonomik milliyetçilik 
yapacağız, malımızın 
değerini koruyacağız’

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ekono-
mik milliyetçilik yaparak yerli malının değerini koruyacaklarını söyledi.



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

324 Ocak 
2022 Pazartesi www.giresungundem.com

Başkan Emür’den 
Kaymakam 

Altıner’e Ziyaret

DSİ Genel Müdürü 
Yıldız, Doğankent’te 

incelemelerde bulundu

Devlet Su İşleri (DSİ) 
Genel Müdürü Kaya 

Yıldız, Doğankent ilçesin-
deki ıslah çalışmalarını 
inceledi.

İlçedeki Nazalıdere, 
Körobuz ve Harşit Çayı 
ıslah çalışma alanlarında 
incelemelerde bulunan Yıl-
dız, yetkililerden bilgi aldı.

Yıldız, Doğankent’i sel 
sularına karşı korumak 
için bent, ıslah, menfez ve 
duvar çalışmaları yapıldı-
ğını belirtti. İncelemeleri 
sırasında Yıldız’a Kayma-
kam Cafer Ekinci, Belediye 
Başkanı Rüşan Özden ve 
diğer ilgililer eşlik etti.

GİRESUN (AA)

Keşap Belediye Baş-
kanı Mehmet Emür, 

Keşap’da yeni görevine 
başlayan Keşap Kayma-
kamı Yunus Emre Altıner’i 
makamında ziyaret ederek, 
başarılar diledi.

Samimi bir ortamda 
gerçekleşen ziyarette Keşap 
Belediye Başkanı Mehmet 
Emür ilçe ile ilgili genel 
bilgileri Kaymakam Altıner’e 

aktardı.
Başkan Emür “İlçemiz-

de yeni görevine başlayan 
kaymakamımız Yunus Emre 
Altıner’i makamında ziyaret 
ettik.Bize düşen görev el bir-
liği içinde halkımıza hizmet 
etmektir. İlçemiz her geçen 
gün büyüme hızıyla ivme 
kazanıyor. Kaymakamımıza 
yeni görevinde başarılar 
diliyorum” dedi.

GİRESUN 
MÜJDELER BEKLİYOR

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
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(Yazısı Sayfa 4'te)
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Hüseyin TATAR

Başkan Ubeydullah Gök-
tekin; yapılan ziyaretten 
memnun olduğunu dile 

getirirken, muhabirimiz Fatma 
Bulduk Uğurlu’ya teşekkür etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜ-
GVA) Bulancak Şube Başkanı 
Ubeydullah Göktekin, vakfın 
kuruluş sürecini ve gençlere 
yapılan hizmetlerin detaylarını 
bizlerle paylaştı. TÜGVA Bulan-
cak Şubesi ve Bulancak Kitap 
Kahve’nin çalışmaları hakkında 
da bilgiler veren Başkan Ubey-
dullah Göktekin; konuşmasında 
şu görüşlere yer verdi:

“2017’de Bulancak’ta Türki-
ye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) 
şubesini kurduk. Kurulduğumuz 
günden bu yana da bir Kitap 
Kahve açmayı hep düşündük. 
Bunun için uygun yer bulmak 
önemliydi. 2020 yılı Ocak ayı 
itibariyle şu an içinde bulundu-
ğumuz binaya taşındık. Taşın-
dıktan kısa bir süre sonra da 
Kitap Kahve projemizi Gençlik 
ve Spor Bakanlığı’na sunduk 
ve kabul edildi. 15 Mart 2021 

itibariyle de projemizi hayata 
geçirmeye başladık.

Şu anda 3 bin civarında 
kitabımız var. Bu kitapların 
çoğunluğunu ülkemizin birçok 
bölgesindeki belediyelerden, 
kamu kuruluşlarından ve kütüp-
hanelerden temin ettik. Kendi-
lerine kitap yardımı konusunda 
attığımız e-maillere çok güzel 
dönüşler oldu.

Bulancak Kitap Kahve; kış 
aylarında sabah 9’dan akşam 
8’e kadar, yaz ayların da ise 
sabah 9’dan akşam 10’a kadar 

gençlerimize hizmet veriyor. 
Ayrıca 14 gün süreyle evlerinde 
okumak üzere gençlerimize 
emanet kitap da veriyoruz.

TÜGVA Bulancak Şubesi, 
Türkiye’deki diğer TÜGVA şube-
leri gibi bir çeşit Gençlik Merkezi 
olarak hizmet ediyor. Bulancaklı 
gençlerimiz alt katta masa tenisi 
ve satranç oynayabiliyor. Gene 
alt katta bir toplantı salonu-
muz ve dersliğimiz mevcut. 
Üst katta ise Bulancak Kitap 
Kahve gençlerimizin bir başka 
buluşma noktası oldu. Gençler 

burada kitap okuyorlar. Ayrıca 
Pazartesi akşamları söyleşi 
programları tertipliyoruz. Çe-
şitli konuşmacılarla gençleri 
buluşturuyoruz. Gençlerimiz 
için çay, kahve, su ve internet 
bedava.

Evinde okuduğu kitaplar-
dan başkaları da faydalansın 
diye düşünenlere diyoruz ki; 
‘Okuduğunuz kitaplarınızı 
bize getirin, biz o aradığınız 
kişilere sizin kitaplarınızı 
ulaştıralım.’ Kitaplarınızı tozlu 
raflarda bekletmeyip Bulan-
cak Kitap Kahve’ye hediye 
edebilirsiniz.

Kitap Kahve’mizin şöyle bir 
güzelliği daha var. https://tug-
vabulancak.org/ web sayfa-
mız üzerinden gençler aradığı 
kitap varsa görüntüleyebiliyor-
lar. Sonrasında Bulancak Ki-
tap Kahve’ye gelip internetten 
arattırıp bulduğu kitabı okuma 
imkanına ulaşmış oluyor. Bize 
yeni gelen ve bağışçılarımız-
dan hediye edilen kitapları 
kısa bir süre içinde Bulancak 
Kitap Kahve’nin veri tabanı 
kaydına ekliyoruz. Bu sayede 
Kitap Kahve’miz her geçen 
gün daha da büyüyor.

Türkiye Gençlik Vakfı 
(TÜGVA) 2013 yılında ku-
ruldu. 81 İl ve 570’den fazla 
İlçede şubesi olan ve Türkiye 
nüfusunun yaklaşık %80’ine 
hizmet veren bir vakıftır. 
Giresun Merkez, Bulancak, 
Görele ve Eynesil’de TÜGVA 
şubelerimiz var. Giresun’un 
diğer İlçelerinde de şube 
açma konusunda çalışmaları-
mız devam ediyor.

Kitap Kahve projesi olarak 
Türkiye çapındaki TÜGVA 
şubelerinden sadece 3-4 ta-
nesi bu projeyi hayata geçirdi. 
Bunlardan biri de TÜGVA 
Bulancak Şubesi. Bu projeyi 

hayata geçirdiğimiz için Bu-
lancak ve Giresun adına gurur 
duyuyoruz.

TÜGVA Bulancak olarak 
gençliğin olduğu her yerde ol-
maya çalışıyoruz. İlkokul, ortao-
kul, lise ve üniversite öğrencile-
rine hizmet ediyoruz. En önemli 
faaliyetlerimizden birisi ise Yaz 
Okulu’dur. Geçen sene 615 
öğrencimize 6 farklı okulda ‘Yaz 
Okulu’ hizmeti sunduk. Öğleye 
kadar ‘Kur’an ve Değerlerimiz’ 
eğitimi verdik. Öğleden sonra 
ise sportif, gezi ve eğlence içe-
rikli organizasyonlar yaptık.

TÜGVA Bulancak Şubemizin 
müdavimi olan gençlerimizin 
ailelerini de ziyaret ediyoruz. 
Onların nasıl bir ortamda olduk-
larını anlatıyoruz. ‘Çocuğunuz 
doğru yerde, doğru adreste, 
kitapla ve Kur’an’la haşır neşir 
oluyor, milli ve manevi değerle-
rini öğreniyor’ diyoruz. Şu ana 
kadar yaklaşık 50 aileyi ziyaret 
ettik.

Yaz döneminde çadır kurma 
faaliyetlerimiz oluyor. ‘Hayır 
Çarşısı’ organizasyonlarımız da 
halkımızın takdirini ve beğeni-
sini kazanıyor. Bunun haricinde 
bazı okullarımıza konuşmacılar 
getirip söyleşiler tertipliyoruz.

Her Cuma sabahı ‘Sabah 
Namazı Buluşması’ adı altında 
bir çalışmamız daha var. Orta-
lama 100 civarında gencimizle 
Bulancak Sarayburnu Camii’nde 
her Cuma, sabah namazında 
bir araya geliyoruz.

Geçtiğimiz Cuma günü 
okullarımız yarıyıl tatiline girdi. 
TÜGVA Bulancak olarak bizim 
de ‘Kış Okulu’ projemiz var. Bu 
proje ilkokul ve ortaokul öğ-
rencilerine yönelik olacak. Kış 
olması sebebiyle karda eğlene-
ceğimiz çeşitli organizasyonları 
planlıyoruz. Gene ‘Kur’an ve 
Değerlerimiz’ eğitimlerimiz 
‘Yaz Okulu’nda olduğu gibi ‘Kış 
Okulu’nda da olacak. Bizim 
bütün projelerimizin temelinde 
Kur’an-ı Kerim vardır. TÜGVA 
Bulancak Şubesi’nde de sürekli 
bir şekilde gençlerimize Kur’an-ı 
Kerim eğitimi veriyoruz.

Gençliğimizi, gençliğin mer-
kezi olan Türkiye Gençlik Vak-
fı’na bekliyoruz. TÜGVA; yerli 
ve milli bir vakıftır, bu memleke-
tin topraklarında yetişen gençler 
tarafından kurulmuştur.”

Haber: Fatma 
BULDUK UĞURLU

‘GENCLiGiMiZi, GENCLiGiN
MERKEZiNE BEKLiYORUZ’
Giresun Gündem Gazetesi muhabiri Fatma Bulduk Uğurlu, Türkiye Gençlik 
Vakfı (TÜGVA) Bulancak Şube Başkanı Ubeydullah Göktekin’i ziyaret etti.

“Sayın Cumhurbaşka-
nımızdan ilimize yapacağı 
ziyatte yeni müjdeler bek-
liyoruz. Sn. Cumhurbaşka-
nı’mızın Giresun ziyaretinde  
yatırım projelerini hızlandırı-
larak tamamlanmasıyla ilgili 
tarih vermesi konusunda 
müjdeli haberler bekliyoruz.!

Giresun’un beklentileri 
yüksek,

Müjdeler bekliyoruz..!!
Giresun’un bir sanayi 

şehri olmadığı gibi ve artan 
ekonomik şartlar nedeniyle, 
işsizliğin çok yüksek olduğu, 
istihdam artıracak iş ve aş 
sağlayacak projeler beklen-
tisi yüksektir.!

Giresun emekli şehri ol-
maktan çıkıp, sanayi üretim 
ve istihdam şehri olmaya 
özlem duymaktadır. 

Fındık ile ilgili organize 
sanayi siteleri ve ihtisas 
sanayi sitelerinin müjdesini 
beklemektedir.

Türkiye tükettiği kâğıdın 
yarısını ithal ediyor, buna 
dur demek için ,Giresun’a 
yeniden özel sektör veya 
devletimiz tarafından, “KA-
ĞIT FABRİKASI” kurulması 
için müjdeler bekliyor. 

Karadeniz bölgesinde 5 
ilde “kenevir” yetişmek mü-

sade edilirken Giresun’un 
bu illere dahil edilmesinin 
müjdesini bekliyoruz.

Giresun’un ekonomik 
gelişimi ve istihdam arzını 
artırabilmesinde 3. Organi-
ze Sanayi Bölgesi’ne ihtiyaç 
duymaktadır. 

Giresun Güney Çevre 
Yolu Projesi gibi şehrimizin 
doğu bölgesine 3. Organize 
Sanayi Bölgesine öncelik 
verilmesi müjdesini bekli-
yoruz.

Samsun-Sarp Demiryolu 
Projeleri ilimizin ekonomik 
ve sosyal kalkınmasına 
katkı sağlayacağını görmek-
teyiz. 

Giresun şehir merkezi 
güney çevre yolunun ve Ka-
radeniz’i Akdeniz’e bağlaya-
cak bölge ekonomisinin lo-
komotifi konumunda olacak 
Erzincan-Gümüşhane-Ti-
rebolu Tren Yolu projesi ile 
Kenevir ekimine Giresun’un 
dahil edilmesiyle, “Giresun 
KAĞIT Fabrikasi” 2023 yılı 
yatırım programına dahil 
edilmesi için Sayın Cum-
hurbaşkanımızın Giresun 
ziyaretinde sürprizlerle be-
raber “mega proje” müjdeler 
vermesini büyük bir umut ve 
heyecanla bekliyoruz.
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Mâbedsiz Şehirlerden sonra 
“Camisiz Millet Bahçeleri”ne!..
‼ Cami olmaması de-

mek; o mahallerde Cuma 
ve Bayram namazları, 
cemaatle namaz, şehid ce-
naze namazlarını kılmamak 
demektir…

Cami olmaması demek; 
o mahallerde istirahat 
eden, dinlenen insanları 
ezan, vaaz ve hutbe ses-
leriyle rahatsız etmemek 
demektir!..

***
Camiler İslâm beldesinin 

alâmetifarikasıdır!..
Camiler sadece na-

maz kılınan, ibadet edilen 
mekânlar değildir.

Camiler aynı zamanda 
İslâm’ın, Müslümanlığın, 
İslâm beldesinin alâmetifa-
rikasıdır.

Mimar Sinan Edirne’de 

Selimiye’yi inşa ederken, o 
günün şartlarında sadece 
Müslümanlara namaz kıla-
cakları bir mekân yapmayı 
mı düşünmüştür? Ya da 
caminin hacmi o günün 
şartlarındaki Müslümanların 
sayısına göre mi hesaplan-
mıştır?

İstanbul’da Çamlıca 
Camii, Rize’de Kıble Dağı 
Camii; sadece namaz kılı-
nacak bir ibadethane olarak 
mı inşa edilmiştir?

***
“Allah’ın mescitlerini, 

ancak Allah’a ve ahiret 
gününe inanan, namazı 
doğdoğru kılan, zekâtı 
veren ve Allah’tan başka-
sından korkmayan kimseler 
imar eder.” (Tevbe, 18)

Vesselam… 

‘Yöresel ürünler 
pazarının üçüncüsü 
Gaziler de açılıyor’

Giresun Belediyesi 
tarafından, yöre-

sel ürünleriyle tarımsal ve 
hayvansal üretime destek 
veren kadınlar için hayata 
geçirilen ‘Yöresel Ürünler 
Pazarı Projesi’nin üçüncüsü 
de hayata geçiyor.

Doğu Karadeniz Kalkın-
ma Ajansı (DOKA) tarafın-
dan desteklenen ve Sosyal 
Gelişmeyi Destekleme 
Programı kapsamındaki 
‘Üreten Kadın Güçlü Kadın’ 
projesi olan yöresel ürünler 
pazarının üçüncüsü Gaziler 
Mahallesi’ne yapılıyor.

Modern bir mimari ile 
inşa edilen ve projenin 
hizmete girmesiyle birlikte 
sokaklarda satış yapmak 
durumunda kalan kadın 
çiftçilerin rahat, modern bir 
pazar yerinde ürünlerini 

pazarlamaları ve ekonomiye 
kazandırılması amaçlanıyor.

Yöresel ürünler pazarı 
projelerini önemsedikle-
rini vurgulayan Giresun 
Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu: “Biz üretenin her 
zaman yanındayız. Yoksul 
kişilere istihdam imkânı 
sunmak, sokaklarda satış 
yapan annelerimizi teyze-
lerimizi rahat, modern ve 
güvenli bir yerde satış yap-
malarını sağlamak, üretilen 
yöresel ürünlerin tüketiciye 
daha kolay ulaşmasına 
vesile olmak için bu pazar 
projemize devam edeceğiz” 
dedi.

Bilindiği üzere, yöresel 
ürünler pazarı projesi daha 
önce Çınarlar Mahallesi ve 
Bulancak Durağı mevkiinde 
hayata geçirilmişti.

Ekipler tarafından; 
Kavaklar Mahallesi 
Gedikkaya Cadde-

si’nde yağmur suyu hattı yapı-
mı, Hacımiktat Mahallesi İnönü 
Caddesi’nde kanalizasyon hat-
tı tamiratı, Çıtlakkale Mahallesi 
Çizmeci Sokak, Teyyaredüzü 
Mahallesi Altınyunus Caddesi 
ve Seldeğirmeni Mahallesi 
Begonya Sokak’ta içme suyu 
şebeke hattı tamiratı, Gedikka-

ya Mahallesi Ufuk Sokak’ta ise 
kanalizasyon bacası tamiratı 
çalışması yürütülüyor. 

Su ve Kanalizasyon İşleri 
Müdürlüğü yetkilileri, devam 
eden çalışmaların kısa zaman-
da tamamlanmasını hedeflendi-
ğini belirterek: “Ekiplerimiz şehri 
karış karış tarayarak, ihtiyaç 
olan bölgeleri tespit ettikten 
sonra aciliyet sırasına göre 
çalışmaları başlatıyoruz” dedi.

‘ALTYAPIYI GUCLENDiRiYORUZ’

Çeşitli ziyaretlerde bulun-
mak için kente gelen Sa-

rıgül, bir restoranda düzenlediği 
basın toplantısında, fındık, çay, 
buğday, pamuk, incir, pancar, 
zeytin gibi ürünleri korumanın 
ülkenin sınırlarını korumak 
kadar milli ve onurlu bir görev 
olduğunu belirtti.

Türkiye Değişim Partisi 
olarak tüm ürünleri en güzel 
şekilde koruyacaklarını vurgula-
yan Sarıgül, ekonomik milliyet-
çiliğe önem vereceklerinin altını 
çizdi. Sarıgül, 5T formülüyle 
Türkiye’yi şahlandıracaklarını 
savunarak, şunları kaydetti:

“Tarıma, turizme, teknolojiye, 
tekstile ve ticarete çok büyük 
önem vereceğiz. Bakın teknolo-
ji, o iki tane Türk vatandaşımız 
Almanya’da Biontech aşısını 
buldu. O evlatlara biz laboratu-
var desteği verseydik, araştır-
ma desteği verseydik, o evlatlar 
o ilacı Türkiye’de bulmuş 
olsalardı, hem dünya insanlığı-
na saygı hem de ülkemizin tanı-
tımına son derece büyük katkısı 
olurdu. O nedenle gençlerin 
önünü açacağız, araştırma, 
geliştirme ve teknolojiye büyük 
önem vereceğiz.”

Türkiye Değişim Partisinin 
ekonomik milliyetçi ve Atatürkçü 
bir parti olduğunu ve bundan 
onur ve gurur duyduklarını 
ifade eden Sarıgül, “Ekonomik 
milliyetçilik yapacağız, malı-
mızın, mülkümüzün değerini 
koruyacağız. Bir kez daha altını 
çiziyorum, ekonomik milliyetçilik 
fındık demektir, çay demektir, 

pancar demektir, ekonomik 
milliyetçilik tütündür, buğdaydır, 
pamuktur, ekonomik milliyetçilik 
ülkemizin doğal güzellikleridir.” 
diye konuştu.

Sarıgül, bir gazetecinin, sos-
yal medyada yayımlanan, par-
tisinin Giresun İl Başkanı Selim 
Çilesiz arasındaki diyalogla 
ilgili videonun, “başkanı azar-
ladığı” şeklinde yorumlandığı 
ve tartışıldığı yönündeki sorusu 
üzerine şöyle konuştu:

“Ben sayın Selim Çilesiz’i 
çok seviyorum, çok da başarılı 
olmasını istiyorum ama daha 
çok çalışmasını istiyorum. Daha 
çok çalışacak ve Giresun’da 
Türkiye Değişim Partisini 
şahlandıracak. Selim Çilesiz, 
Türkiye’deki tüm il başkanlarına 
örnektir. Çilesiz’den daha çok 
çalışmasını, daha çok koşması-
nı istiyorum. Benim ona sevgim 
çok başkadır, evimin insanıdır, 
çok değerli bir kardeşimdir 
ama Türkiye’deki vatandaşlar 
benden iktidar bekliyor, ben de 
Giresun’da Selim başkandan ik-
tidar bekliyorum. Bazı arkadaş-
lar demişler ki ‘Çilesiz başkana 
ses tonu biraz yükseldi.’ Hayır, 
o, benim onu ne kadar sevdi-
ğimi biliyor. Ses tonum hangi 
il başkanım olursa olsun aynı 
şekilde olacaktır. Çünkü siyasi 
makamlar yan gelip yatma yeri 
değil, hizmet etme yeridir.”

Sarıgül daha sonra Gazi 
Caddesi ve Atatürk Meyda-
nı’nda esnafı ziyaret ederek, 
vatandaşlarla sohbet etti.

GİRESUN (AA)

‘Ekonomik milliyetçilik 
yapacağız, malımızın 
değerini koruyacağız’

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ekono-
mik milliyetçilik yaparak yerli malının değerini koruyacaklarını söyledi.



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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Üç önemli olayın yaşandığı 
bu tarih; 

Unutulmadı ve de unutul-
mayacak... 

Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Tanıdık-tanımadık; 
En içten duygularımla hepi-

nize cümleten merhabalar... 
Saygıdeğer sayfa paydaş-

larım; 
Sohbetimizin üst-başlığında 

da ifade ettiğim gibi, şu ‘24 
Ocak’ tarihini -şahsen ben- 
‘ocaklar söndüren tarih’ olarak 
düşünüyor ve öyle tarif etmek 
istiyorum... 

Ki, şöyle; 
Birisi 1980 yılında ‘24 Ocak 

Kararlarının’ alındığı tarih... 
İkincisi, 1992 yılının 24 

Ocak tarihinde Uğur Mum-
cu’nun ortadan kaldırıldığı 
tarih... 

Üçüncüsü ise, yine bir ‘24 
Ocak-2001’ tarihinde Diyar-
bakır Emniyet Müdürü Gaffar 
Okkan’ın sokak ortasında 
katledildiği tarih... 

Sizler bu konuda nasıl 
düşünürsünüz onu bilemem 
ama.. 

Bana göre bu üç olayda 
üzerinde düşünülmesi ve 

unutulmaması gereken olaylar 
diye düşünüyorum... 

Bu düşünceden hareketle; 
Bugünkü sohbetimizde biri-

sini yazıp-anlatmaya kalksam, 
diğerlerine haksızlık olacak... 

İkisini veya üçünü bir arada 
yazmaya kalksam; 

Hem çok uzun olacak... 
Ve hem de -gazetede bana 

ayrılan- köşede çok yer kapla-
yacak... 

Onun için diyorum ki; 
Gelin bu sohbeti arka-arka-

ya üç gün yapalım... 
Tarihsel sıralamaları da göz 

önüne alarak; 
Sohbetimize ‘24 Ocak Ka-

rarlarıyla’ başlayalım... 
Efendim; 
Bilenler biliyor da... 
Bilmeyenler ve unutanlar 

için bir kez daha anımsatacak 
olursak; 

1980 yılında ‘24 Ocak 
Kararları’ alınmadan önce, 
ülkenin ekonomik yönetim bi-
çimi ‘Karma Ekonomi’ denilen 
bir sistemle yönetiliyordu.. 

Yani; 
Toplumun çıkarları için ku-

rulacak olan ‘üretim merkezle-
rinin’ yüzde-51 sorumluluğunu 
devlet üstleniyordu... 

Devletin yetişemediği veya 
özel sektörün devletle ortak 
iş-yapma durumlarında ise 
özel sektörü yüzde-49 hak 
tanınıyordu... 

Yani, daha anlaşılır bir 
ifadeyle; 

Devletin kamusal hizmet 
sorumluluğu, özel sektördün 2 
puan önde gidiyordu... 

Peki bu yolculuktan kimler 
rahatsız oldu? 

Kimler rahatsız oldu da, bu 
yolculuk son buldu? 

Üstelik böyle bir yolculuğun 
son bulması için hangi gerek-
çeler öne sürülerek bu yürü-
yen toplum ayakta uyutuldu? 

Ancak bu soruların yanıtını 
vermeden önce -izniniz olur-
sa-buraya küçük bir ‘bilgi notu’ 
daha düşmek istiyorum... 

O da şu; 
Sermaye ortaklığı yapanlar 

ve sermaye sınıfını -siyaseten 
temsil edip- yönetim koltuğuna 
oturanlar; 

Zaman-zaman aralarında 
‘çıkar kavgaları’ yapsalar da... 

Yaptıkları bu ‘kavgaları’ 
sırtına binip, sömürüye tabi tu-
tacakları halka ve emekçilere 
yansıtmamaya çalışırlar... 

Örnek mi istiyorsunuz? 
Alın size -konumuzla da 

ilintisi olan-bir örnek; 
Yıl; 1977 Seçimleri... 
Süleyman Demirel, Adalet 

Partisinin genel başkanı ola-
rak genel seçimlere girer... 

Turgut Özal, Milli Selamet 
Partisi-İzmir’den milletvekili 
adayı olarak seçimlere girer, 
fakat kazanamaz... 

Varsın kazanmasın... 
Milli Selamet Partisinden 

‘milletvekili’ olamadıysa, beri 
tarafta AP (Adalet Partisinin) 

1979 yılında Süleyman Demi-
rel’in kuracağı 43. Hükümetin 
-ekonomiden sorumla- ‘Baş-
müstaşarlığı’ Turgut Özal’ı 
bekliyor... 

Ve nitekim de aynen böyle 
oluyor... 

Yani; Başbakan Süleyman 
Demirel, ekonomiyi Turgut 
Özal’a teslim ediyor... 

İkisi birlikte kavgasız-gürül-
tüsüz (daha 12 Eylül darbe-
sine 7,5 ay gibi bir zaman 
var) ‘24 Ocak Serbest Piyasa’ 
kararlarını alıyor... 

Ve aradan 7,5 ay gibi bir 
zaman geçiyor.. 

Büyük patronumuzun “Bi-
zim çocuklar” dediği paşalan 
-yapmaları gereken- askeri 
faşist darbelerini yapıyor... 

Yıl; 1983 
Yapılan genel seçimlerde 

Turgut Özal’ın partisi çoğun-
luğu sağlayıp, tek başına 
iktidara geliyor... 

Ve üç yıl önce aldığı ‘24 
Ocak Kararlarını’ gerekçelen-
direrek şöyle öne sürüyor; 

“Devlet dediğin, ticaretle 
uğraşmaz. 

Özel sektör dururken, dev-

let bez-pazen satmaz... 
Bu fabrikalar üstümüzde bir 

kambur olarak duruyor... 
Üstelik, üretim makineleri 

günümüz makinelerinin çok 
gerisinde kalıyor” vesaire, 
vesaire... 

Onun için; 
“Bir an önce bu fabrikaları 

satıp kurtulmalıyız... 
Serbest piyasa ekonomisini 

bir an önce öne çıkarmalıyız... 
Paramızı %32.7 devalüas-

yon yaparak doları 35 liradan 
70 liraya çıkarmalıyız... 

Çiftçiye verilen gübrelerdeki 
sübvansiyonları kaldırmalı-
yız... 

Dış ticaret serbestleşme-
sini... 

Yabancı sermayenin teşvik 
edilmesini... 

Kar transferlerine kolaylık 
getirilmesini... 

Yurt dışında iş yapacak 
olan müteahhitlerin desteklen-
mesini... 

İthalat kademeli olarak 
liberalize edilip; 

Vergi iadesi, düşük faizli 
kredi düşünülmesi... 

İmalatçı ve ihracatçılara 

ithal girdide gümrük muafi-
yeti kolaylığının gösterilmesi” 
vesaire... 

Ve bütün bu güzelim pro-
jeler; 

Kurbağaları birdenbire 
ürkütmeden, kazanın altını 
ağırdan-ağıra, yavaş-yavaş 
ısıtarak... 

Sömürülecek halkı birden-
bire ürkütmeyip; 

Serbest piyasa ekonomisi-
ne sevdirmeye çalışarak...

Ve “Devleti küçülteceğiz” 
sloganını kendimize bayrak 
yaptık;

Bugünü kadar kıyıda-kö-
şede ne kadar birikimimiz ve 
kamuya ait ne kadar mal-var-
lığımız varsa; hepsini sa-
tıp-savdık... 

Yani; 
İşlevsel ‘devletten’ yakamızı 

kurtardık! 
‘Devletin’ tarifini sadece 

sözlüklere bıraktık... 
Özetlersek; 
Bugün elimizde cumhu-

riyetin ilk 15 yılında kurulan 
fabrikalardan bir tane numu-
nelik kalmadı... 

Ve bununla birlikte onlarca, 
yüzlerce işletmeleri ve istih-
dam alanı olan üretim mer-
kezlerini ve kamuya ait bütün 
mal-varlıklarını ucuz-pahalı 
elimizden çıkarıp sattık.. 

Kısacası; 
Devletin öncülüğünde 

yaptığımız yolculuğu bir tarafa 
bıraktık... 

(Bugünkü rakamla) 84 mil-
yon kişiyi, bir avuç özel sektör 
patronunun arkasına taktık... 

Yarın; 
Uğur Mumcu sohbetinde 

buluşmak üzere... 
Sağlık ve esenlikle kalın..

OCAK SÖNDÜREN 24 OCAK
ZİHİNLERDE ASILI KALACAK (1)

BiSiKLET DOKTORU iSBASINDA...
Giresun’un Espiye ilçesinde “bisiklet doktoru” olarak da tanınan 80 yaşındaki Temel Özer, 55 yıldır bisiklet tamiriyle uğraşıyor.

İlçenin ilk bisiklet tamircisi olan 
4 çocuk babası Özer, Merkez 
Mahallesi’ndeki evinin alt ka-

tında bulunan küçük dükkanında 
müşterilerine hizmet veriyor.

Temel Özer, gençliğinde bisik-
leti arızalandığında ilçede tamirci 

olmadığı için kendi imkanlarıyla 
onardığını söyledi.

Daha sonra bu işte kendini ge-
liştirdiğini ve meslek olarak yap-
maya karar verdiğini ifade eden 
80 yaşındaki Özer, “Gençliğimde 
kendi bisikletim vardı. Arıza yap-
tığında ilçede tamirci olmadığı 
için bu işle kendim ilgileniyordum. 
Giresun’a gider parça alır, tamirat 
yapardım. Zaman içerisinde 
tamirciliği sevdim ve meslek 
edinmeye karar verdim.” dedi.

“Ömrüm yettiği 
müddetçe mesleğime 
devam edeceğim”

Espiye halkının, kendisini 
“bisiklet doktoru” olarak da tanı-
dığını vurgulayan Özer, 55 yıldır 
müşterilerine aynı yerde hizmet 

verdiğini anlattı.
Özer, “Bu işi yapmaya ilk baş-

layan benim. 1967 yılında evimin 
altında bulunan küçük dükkanım-
da bu işe başladım.” dedi.

Yaşının ilerlemesine rağmen 
bisiklet tamirciliğini ilk günkü 
aşkla sürdürdüğünü dile getiren 
Özer, “Yaşım oldukça ilerledi. 
Zorlansam da çalışmaktan mut-
luyum. Kendimi daha sağlıklı ve 
sağlam hissediyorum. Çalışma-
sam canım sıkılıyor. Çalıştıkça 
ruhum serbestliyor.” ifadelerini 
kullandı. Özer, ömrü yettiği ve 
sağlığı da el verdiği müddetçe 
mesleğine devam edeceğini 
belirterek, en büyük üzüntüsünün 
bu konudaki bilgi birikimini akta-
racak çırak bulamamak olduğunu 
sözlerine ekledi.  GİRESUN (AA)  
                        - ATAKAN ÇITLAK



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

Süper Lig’de 
3 Haftanın Programı

Spor Toto Süper Lig’de 
24, 25 ve 26. haftala-

rın programı duyuruldu.Türki-
ye Futbol Federasyonundan 
yapılan açıklamaya göre söz 
konusu 3 haftanın programı 
şöyle:

24. hafta
4 Şubat Cuma:
20.00 İttifak Holding 

Konyaspor-GZT Giresunspor 
(MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Yukatel Kayse-
rispor-Atakaş Hatayspor 
(Büyükşehir Belediyesi Kadir 
Has)

5 Şubat Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-

Demir Grup Sivasspor 
(Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih 
Karagümrük- Öznur Kablo 
Yeni Malatyaspor (Atatürk 
Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor- Ka-
sımpaşa (Medical Park)

19.00 Fenerbahçe-Medi-
pol Başakşehir (Ülker)

6 Şubat Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor- 

Adana Demirspor (Çaykur 
Didi)

16.00 Aytemiz Alanyas-
por- Galatasaray (Bahçeşe-
hir Okulları)

19.00 Göztepe- Altay 
(Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Fraport 
TAV Antalyaspor (Vodafone 
Park)

25. hafta
11 Şubat Cuma:
20.00 Altay-Çaykur 

Rizespor (Alsancak Mustafa 
Denizli)

12 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşe-

hir-Gaziantep FK (Başakşe-
hir Fatih Terim)

16.00 GZT Giresunspor-
Fenerbahçe (Çotanak)

19.00 Galatasaray-Yuka-

tel Kayserispor (Nef)
13 Şubat Pazar:
13.30 Demir Grup Si-

vasspor-Öznur Kablo Yeni 
Malatyaspor (Bahçeşehir 
Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Fraport TAV An-
talyaspor-VavaCars Fatih 
Karagümrük (Antalya)

19.00 Kasımpaşa-Aytemiz 
Alanyaspor (Recep Tayyip 
Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-İttifak 
Holding Konyaspor (Medical 
Park)

14 Şubat Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-

Göztepe (Yeni Hatay)
20.00 Adana Demirspor-

Beşiktaş (Yeni Adana)
26. hafta
18 Şubat Cuma:
20.00 İttifak Holding Kon-

yaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ 
Konya Büyükşehir)

20.00 Çaykur Rizespor-
Medipol Başakşehir (Çaykur 
Didi)

19 Şubat Cumartesi:
13.30 Öznur Kablo Yeni 

Malatyaspor-Fraport TAV 
Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel 
Kayserispor-GZT Giresuns-
por (Büyükşehir Belediyesi 
Kadir Has)

19.00 Beşiktaş-Altay (Vo-
dafone Park)

20 Şubat Pazar:
13.30 Gaziantep FK-

Adana Demirspor (Kalyon)
16.00 VavaCars Fatih 

Karagümrük-Demir Grup 
Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Aytemiz Alanyas-
por-Trabzonspor (Bahçeşe-
hir Okulları)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş 
Hatayspor (Ülker)

21 Şubat Pazartesi:20.00 
Göztepe-Galatasaray (Gür-
sel Aksel)

Spor Toto Süper 
Ligi Ahmet Çalık 
Sezonu’nun 

22’nci haftasında 
Trabzon’da oynanan 
Trabzonspor-GZT Gire-
sunspor maçına yeşil be-
yazlı ekibin kalecisi Okan 
Kocuk, damga vurdu. 
Bonservisi Galatasaray’da 
olan ve Giresunspor’da 
kiralık olarak forma giyen 
Okan, 1-1 devam eden 
maçın son anlarda kurtar-
dığı penaltıyla bu sezonki 
4’üncü penaltısını kur-
tardı. Bu sezon 6 penaltı 
atışından 4’ünü kurtaran 
Okun Kocuk, kariyerinde 
çıktığı 133 maçta 12 kez 

penaltı kurtararak en iyi 
yüzdeyi yakaladı.

Okan Kocuk, 2021-2022 
sezonunda Galatasaray’da 
Diagne, Göztepe’de 
Tijanic, Altay’da Pai-
xao ve Trabzonspor’da 
Bakasetas’ın penaltı atışla-
rında kalesini gole kapattı. 
Okan Kocuk, böylece, 
2014/15’ten bu yana bir 
Süper Lig sezonunda 
en fazla penaltı kurtaran 
kaleciler arasına girdi. Gi-
resunspor file bekçisi Okan 
Kocuk, kalesine gelen son 
24 şutun 20’sini kurtarırken 
Trabzonspor karşısında ise 
8 kaleyi bulan şutta gole 
izin vermedi.

OKAN’DAN EN iYi YUZDE
GZT Giresunspor’un kalecisi Okan Kocuk, kariyerindeki 12’nci penal-

tıyı kurtararak penaltı kurtarış sayılarında en iyi yüzdeyi yakaladı

TRAORE GELMiYOR!
İlk iki maçta 4 puan alan Mali milli takı-

mı, son maçını Doukaralı Moritanya’ya 
karşı oynadı ve sahadan 2-0 galip ayrıl-
dı. Yedi puanla gruptan çıkan Mali son 

16 maçını 26 Ocak’ta Ekvator Ginesi ile 
oynayacak. Öte yandan Mali’de Traore, 
Moritanya’da ise Doukara doksan daki-
kada kenarda görev bekledi.

Giresunsporlu Traore’yi de kadrosunda bulunduran 
Mal, Afrika Kupası’nda son 16 turuna kalmayı başardı.

3 maçı kaçıracak!

PFDK, Giresunspor’un 
orta saha oyuncusu 

Joey Pelupessy’ye 3 maç 
ceza verdi.

İç sahada Kasımpaşa ile 
oynanan maçta kırmızı kart 
gören orta saha Pelupessy 
2 maçta daha takımını 

yalnız bırakacak.
Hollandalı futbolcu, 

Alanyaspor ve İttifak 
Holding Konyaspor müsa-
bakalarında da forma giye-
meyecek ancak iç saha-
daki Fenerbahçe maçında 
formasına kavuşacak.

Aydın Doğan Spor 
Salonu’nda rakipleri 

Van, Trabzon ve Ordu’yu 
farklı skorlarla yenen Spor 
Lisesi, Rize ve Erzurum’la 
birlikte yarı final biletini 
kazandı.

Okulun beden eğitimi 
öğretmeni Spor Lisesi Ant-
renörü İsmail Hakkı Kaya, 
Türkiye yarı finallerinin 
1-4 Mart tarihleri arasında 

Erzincan’da yapılacağını söy-
ledi. Giresun Spor Lisesi erkek 

hentbol takımında şu sporcular 
mücadele etti: “Ali Bulut, İbra-

him Emir, Cengil, Adem 
Karson, Miraç Şipşak, 
Mert Kaçak, Erkan 
Özgül, Necati Kork-
maz, Umut Yağmur, 
Yusuf Çolakoğlu, Deniz 
Nazım Yalçın, Deniz 
Yaman, Ozan Orhan, 
Talha Tanrıkulu, İsmail 
Kuzu Emir.”

SPOR LiSESi HENTBOL
TAKIMI RAKiP TANIMIYOR
Giresun Spor Lisesi Gümüşhane’de yapılan Hentbol grup müsabakaların-

da birinci oldu ve Türkiye yarı finallerine gitmeye hak kazandı.



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

 

 

 

3 grupta toplam 10 takımın 
mücadele ettiği şampi-

yona sonunda grup birincisi üç 
ekip, yarı final biletini cebine 
koydu. Bu takımlardan birisi 
olan Yavuz Kolej maçlarını 
Hayri Gür Spor Salonu’nda 
oynadı.

AMASYA YOLCUSU
Antrenör Haydar Çalışkan’ın 

öğrencileri Trabzon’da başarılı 
olup, 9-12 Şubat tarihlerinde 
Amasya’daki yarı finallerde 
mücadele etme hakkı kazandı.

Yavuz Kolej lise erkek bas-

ketbol takımında şu sporcular 
mücadele etti: “Nedim Kara-
ibrahim, Efe Işık, Ömer Gün-
doğdu, Boran Nebioğlu, Meriç 
Gürel, Baran Yavuz, Soydan 
Kozluca, Taneralp Evrenkaya, 
Yaman Baş, İbrahim Bekdemir, 
Cem Turgut, Arda Özgül.

YAVUZ KOLEJi, TRABZON AYAGINI GECTi
Yavuz Kolej lise basketbol takımı Trabzon’da yapılan grup 

şampiyonasında Artvin’i 99-38, Sivas’ı 77 62 yenerek 
grubunda birinci oldu ve yarı finallere gitmeye hak kazandı.

5. dakikada Aytemiz 
Alanyaspor öne geçti. 
Konuk ekibin atağında 

defansın arkasına sarkan Davi-
dson, ceza sahası içerisinde ka-
leci Okan Kocuk ile karşı karşıya 
kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, 
top köşeden ağlara gitti: 0-1

6. dakikada konuk ekip farkı 
2’ye çıkardı. GZT Giresunspor 
defansı kendi sahasından çık-
mak isterken Novais topu kaptı. 
Novais’in ara pasında Emre 
Akbaba, topla ceza sahasına 
girdi ve kaleci Okan Kocuk ile 
karşı karşıya kaldı. Bu oyuncu-
nun sert ve düzgün vuruşunda, 
meşin yuvarlak ağlara gitti. 
Maçın hakemi, ilk anda ofsayt 
gerekçesiyle golü iptal etti. 
VAR kontrolünün ardından gol 
geçerli sayıldı: 0-2

14. dakikada Furkan Bayır 
kalecisine geri pas yapmak 
isterken araya Balde girdi. Bu 
oyuncunun ceza sahasına girer 
girmez vuruşunda top, kaleci 
Marafona’da kaldı.

41. dakikada GZT Gire-
sunspor farkı 1’e indirdi. Bu 
dakikada Diabate sol kanattan 
ceza sahasına yerden ortala-
dı. Ön direkte Umut Nayir’in 
ayakla dokunduğu top ağlara 

gitti: 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı, 

Aytemiz Alanyaspor’un 2-1 
üstünlüğüyle sona erdi. 

74. dakikada Flavio’nun 
uzun pasımda defansın ar-
kasına sarkan Doukara topla 
buluştu. Ceza sahasına giren 
bu oyuncunun aşırtma vuruşun-
da top Marafona’da kaldı.

83. dakikada Milunovic’in sol 
kanattan yaptığı ortada topa 
Emre Akbaba vurdu. Kaleci 
Okan Kocuk, son anda topu 
çeldi.

84. dakikada defansın arka-
sına sarkan Efecan Karacan, 
kaleci Okan Kocuk ile karşı kar-
şıya kaldı. Efecan Karacan’ın, 
öne çıkan Okan Kocuk’un üze-
rinden yaptığı aşırtma vuruşta 
top üstten auta gitti.

90+7 Aytemiz Alanyaspor’un 
kontra atağında Tayfur Bingöl 
kendi yarı sahasından aldığı ve 
GTZ Giresunspor ceza saha-
sına kadar taşıdığı topu Emre 
Akbaba’ya aktardı. Kaleci Okan 
Kocuk ile karşı karşıya kalan bu 
oyuncunun vuruşunda meşin 
yuvarlak ağlara gitti. 1-3

Karşılaşma konuk ekibin 3-1 
üstünlüğüyle sona erdi.

GİRESUN (AA)

Giresunspor kendi evinde Alanyaspor’a 3-1 mağlup oldu ve taraftarlarını üzdü...

GiDiSAT CAN SIKIYOR
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında 
Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda 
GZT Giresunspor’u 3-1 mağlup etti.

STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Mert Güzenge, Mehmet Kısal, Hakan Karabalcık
GZT GIRESUNSPOR: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer (Dk. 25 

Sergen Piçinciol), Diarra, Aziz Eraltay, Perez, Flavio, Zeki Yavru, 
Diabate, Balde (Dk. 58 Doukara), Süleymanov, Umut Nayir

AYTEMIZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır 
(Dk. 73 Tayfur Bingöl), Fatih Aksoy (Dk. 63 Mevlja), Borja, Novais 
(Dk. 63 Milunovic), Efecan Karaca, Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu 
(Dk. 79 Fer), Davidson, Eduardo (Dk.63 Umut Güneş)

GOLLER: Dk. 5 Davidson, Dk. 6 ve Dk. 90+7 Emre Akbaba 
(Aytemiz Alanyaspor), Dk. 41 Umut Nayir (GZT Giresunspor)

SARI KARTLAR: Dk. 55 Zeki Yavru (GZT Giresunspor), Dk. 
34 Novais, Dk. 44 Fatih Aksoy, Dk. 66 Furkan Bayır, Dk. 78 Tayfur 
Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)
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