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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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CHP’nin ev sahipliği yap-
tığı toplantıda konuşan 
Komite Sözcüsü Hakan 

Cenger, “AK Parti ve MHP’den 
sonra Parti ziyaretlerine devam 
ettiklerini ifade ederek “Bugün de 
sizleri ziyaret ediyoruz. Desteklerini-
zi bekliyoruz” dedi. 

Komitenin icra kurulu başkanı 
Şaban Durmuş da, CHP İl Başkanı 
Fikri BİLGE ve İYİ Parti İl Başkanı 
Abdülkadir Eroğlu’nun imzaları-
nın yöre için tarihi öneme sahip 
olduğunu ifade ederek her 2 il 
başkanını göreve çağırdı. Komitenin 
lider isimlerinden Mustafa Başer 
ise olaya partilerüstü baktıklarını 
ifade ederek, “Her partiye gittik. 
Ben de Gelecek Partisi Merkez İlçe 
Başkanıyım ama bugün CHP ve İYİ 
Parti’den imza almak için buradayız. 
Biz Batlamalılar bu olaya asla siya-
set karıştırmayacağız” dedi.  

Başer’den sonra konuşan Eroğ-

lu, ise kendisinin il dışına çıkacağını 
ve bu yüzden CHP ile birlikte bu 
ziyarete iştirak ettiklerini belirterek, 
“Öncelikle hoşgeldiniz. İYİ Parti 
olarak zaten Batlama Vadisi’nde ilçe 
kurulması için sayın Akşener’e ben 
1,5 yıl önce, afet için rapor sundum. 
Orada bürokratik boşluk olduğu net. 
Her zaman sizlerle beraberiz” dedi. 

CHP İl Başkanı Fikri BİLGE de 
heyeti kutladı ve yöredeki kriterlerin 
raporlarla ortaya konularak hedefe 
gidilmesini önerdi. 

Bilge, “ÇALDAĞ ve İNİŞDİBİ 
belediyelerinin kapatılması hataydı. 
Biz o dönem uyardık. Şimdi bizim 
dediğimiz noktaya geldiler. Ama Gü-
ney çevre yolu da Batlama ve Gire-
sun için büyük önem taşıyor. Güney 
çevre yolu için de böyle bir heyet 
kurulsa ve partileri ziyaret etse çok 
isabetli olur” ifadelerini kullandı.  

İmzalar atıldı 
Ziyarette Eroğlu ve Bilge Batla-

ma Vadisi’ne ilçe kurulması için ayrı 
ayrı imza attı. CHP ve İYİ Parti’nin 
marka isimleri de ilçe kurulması için 
adeta imza yağdırdı. 

Ziyarete, komitenin önemli isim-
lerinden; Tuba Demir, Osman Kılıç, 
Fahrettin Cici, Çağlayan Saka, Çe-
tin Akkaya, Fatih Bahat, Hasan Öz-
türk  güç katarken, CHP merkez ilçe 
başkanı Murat Bektaş, Kadın Kolları 
Başkanı Fatmagül Bilen Topçuoğlu, 
avukat Yusuf Uzun, avukat İlyas 
Palak, İYİ Parti teşkilat başkanı 
Arif Özbay, İYİ Parti basın sözcüsü 
Ali Ocak, şair Ferhat Günaydın, 
CHP’nin marka isimlerinden Adnan 
Aydın, Abdullah Yayla, Oğulcan 
Sakarya, Mustafa Can Akar, Hikmet 
Karakılıç, Nusret Ejderoğlu Batlama 
ilçesi için imza verdiler. Giresun’un 
duayen isimlerinden Nurettin Bölük 
ve Nuri yazar ile Mustafa Aslan da 
dünün imza atanları arasında yer 
aldı.

CHP VE iYi PARTi, BATLAMA
iLCESi iCiN BiRLiKTE iMZALADI

Batlama Vadisi’ni ilçe yapma komitesi dün CHP ve İyi Parti il başkanlarını 
ziyaret etti ve Batlama Vadisi’ne ilçe kurulması için 2 il başkanından imza aldı.
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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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GİRESUN’UN GIZLARI
Yâr askere gidince 
Oturup ağlamıyor 
Giresun’un gızları 
Peştemal bağlamıyor

Yerden toplar fındığı
Dallarını eğmiyor
Bahçesine giderken
Gara lastik giymiyor

Basma fistan giymezmiş
Kumaştandır urbası
Mideyi bozar imiş 
Habu pancar çorbası

Elinde bir telefon 
Hergün mesaj peşinde

Herg etmesi bilmiyor, 
Tarla, bahçe işinde

Beline bağlamazmış 
İbrişim kuşağını
Artık beğenmez olmuş
Giresun uşağını

Ayrılmıştı gocadan
Duyduk yine barışmış
Süslenip, püslenip de
Sosyateye garışmış

Ferhadi ne söylesin
Giresun gızlarına
Dayanmıyor uşaklar
Tiripli nazlarına

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

Ferhat 
GÜNAYDIN 

Emekli Öğretmen / Halk Şairi

ŞENLİKOĞLU BATLAMA DOLMUŞ DURAĞI ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Uzun Vadede Dolmuş 
Durağı Taşınacak!..

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, esnafın 
görüş, talep ve önerilerini de yerinde dinliyor.

Göreve geldiği 
günden itibaren bir 
program dâhilinde 

sürekli halkla iç içe olan ve 
şehir esnafını sürekli ziyaret 
ederek taleplerini, sorunlarını 
dinleyen Başkan Şenlikoğlu, 
Hacisiyam Mahallesi’nde bu-
lunan Batlama Dolmuş Durağı 
esnafını ziyaret etti.

Dolmuş durağı yanındaki 
kahvehanede dolmuşçu esnafı 
ve diğer esnaflarla bir araya 
gelen Başkan Şenlikoğlu, pan-
demi sürecine rağmen hizmet 
yapmayı sürdürdüklerini belir-
terek: “Göreve geldiğimizden 
bugüne güzel hizmetler yap-
tığımızı, halkımızın bizi takdir 
ettiğini gözlemliyoruz. Fırsat 
buldukça da sizin gibi esnafla-
rımızı ziyaret ederek talep ve 
önerilerinizi yerinden alıyoruz. 
Bu mahallemizde yıllarca 

sıkıntı olan su baskını sorunu-
nu büyük ölçüde önledik. Şu 
anda ise elektrik hatlarını yer 
altına alma çalışması yürütülü-
yor. Bu çalışma tamamlandık-
tan sonra dolguların oturması 
biraz zaman alacak. Ardından 
ise asfalt ve parke çalışmala-
rını başlayarak tüm üstyapıyı 

yenileyeceğiz. Ayrıca Fatih 
Caddesi’ni Atatürk Lisesi’ne 
kadar olan noktaya kadar 
daha konforlu daha prestijli 
hale getireceğiz” dedi.

Daha sonra dolmuş du-
rağı esnafının talebini dinle-
yen Başkan Şenlikoğlu: “Bu 
durağımız artık şehir içinde 

kaldı. Ancak, taşımak için 
yer sıkıntımız var. Yer olsa 
anında taşımak ve her şe-
yiyle günün şartlarına uygun 
modern bir durak projesini 
hayata geçirmek isterim. Uzun 
vadede Endüstri Meslek Lisesi 
projesi veya Kent Hastanesi 
yanındaki kentsel dönüşüm 
projesi kapsamında bu sorunu 
çözebiliriz. Bu projelerimizin 
bir tanesine durak projemizi 
de katmak istiyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Dolmuşçu esnafının talebi 
üzerine mevcut durağa kadın-
lar için mescit, tabelalı peron 
ve taksi durağı esnafının kul-
lanması amacıyla modern bir 
durak yapılması kararlaştırıldı. 
Başkan Aytekin Şenlikoğlu, bu 
3 projeye en yakın zamanda 
başlanması için ilgili birim 
müdürlerine talimat verdi.

 

Ayhan güven tazeledi...

Otelciler ve Kahveciler  Odası 
Başkanı Ercan Ayhan dün 

yapılan kongrede yeniden baş-
kanlığa seçildi. Tek liste ile girilen 
seçimde koltuğunu koruyan Ayhan, 
esnafın sorunlarına çözüm istedi. 
Kongreye GESOB Başkanı Ali Kara 
ve oda başkanları ile üyeler katıldı.

Çamoluk Off-Road tutkunları 
Çamoluk’ta kar safarisi yaptı
istanbul’dan Çamoluk’a 

giden Çamoluk Off-Road 
ekibi, memleketlerinde unu-
tulmaz anlar yaşadılar. İlk kez 
yapılan organizasyon, Yaz, 
Sonbahar ve Kış aylarında 
tekrarlanacak.

Giresun’un Çamoluk ilçesi-
ne giden İstanbul Çamoluk 
Off- Road ekibi, Gire-
sun’dan katılan off -Road 
ekibiyle birlikte iki günlük 
etkinlikte Çamoluk’ta unu-
tulmayacak anlar yaşadı.

İstanbul’dan Giresun’un 
Çamoluk ilçesine gelen 
Çamoluk Off – Road ekibi 
karla kaplı dağlarda safari 
yapmak için yola çıktı. Kar 
kalınlığının yarım metreyi 
bulduğu ve kimsenin geç-
mediği yollarda ilerleyen 
ekip, yaşadıkları anları ise 

saniye saniye görüntüledi. 
Kahvaltı ve yemeklerini yay-
lalarda ve piknik alanlarında 
kendileri hazırlayıp kar yağışı 
altında isli demlikte çaylarını 
içtiler. 

Zor şartlar altında, Ça-
moluk yaylalarını gezen Off 

–Road ekibin içerisinde bulu-
nan ve organizasyonu yapan 
Çamoluk Haber’in imtiyaz 
sahibi ve Giresun Medya Plat-
formu Başkan yardımcısı Ka-
zım Karaçoban, canlı yayınlar 
yaparak Çamoluk dışında 
bulunan hemşehrilerine an be 

an yaşananları aktardı.
Kazım Karçoban, Şebin-

karahisar Haber Merkezi 
(Şebingündem) Haber’e 
yaptığı açıklamasında, “İlk 
defa düzenlediğimiz iki günlük 
Çamoluk etkinliğimizde unu-
tulamayacak anlar yaşa-

dık. Çamoluk off – road 
ekibinde bulunan genç 
kardeşlerimizin heyecanı 
görülmeye değerdi. Allah 
kısmet ederse bu etkin-
liğimizi Yaz, Sonbahar 
ve Kış aylarında devam 
ettireceğiz. Gençlerimizin, 
doğamızı, kültürümüzü ve 
tarihimizi görerek yaşama-
larını istiyoruz. Buradan 
etkinliğimize İstanbul ve 
Giresun’dan katılan tüm 
kardeşlerimize teşekkür 
ediyorum” dedi.

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

20,40
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200.00

Sayfa Sekreteri (Editör)
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Başkan Emür 2022’nin 
İlk Nikâhını Kıydı

Giresun’da 2022’nin ilk 
günlerinde fındık 33 

TL’den alınıp satılıyor
Giresun Ticaret 

Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ham-
za Bölük, fındığın 33 
liradan alınıp satıldığını 
söyledi.

Bölük, AA muhabirine, 
serbest piyasada 31 
Aralık’ta 31,50 liradan 
işlem gören bir kilogram 
fındığın fiyatının yeni 
yılda yükseldiğini belirtti.

Bugün pazarda 
ürünün 33 liradan alınıp 
satıldığını kaydeden 
Bölük, ilerleyen süreç-

te piyasada fiyatın arz 
talep dengesi ve döviz 
kurunun durumuna 
göre şekilleneceğini dile 
getirdi.

Bölük, Toprak Mah-
sulleri Ofisinin (TMO) 
2021 ürünü fındık 
alım kampanyasını 31 
Aralık’ta sonlandırdığı-
nı kaydederek, ofisin 
deposundaki ürünü en 
iyi şekilde değerlendir-
mesini beklediklerini 
sözlerine ekledi.

GİRESUN (AA)

“DURMUŞ VE KI-
LIÇ AİLELERİNİN 
MUTLU GÜNLERİNE 
ORTAK OLDUK”

Başkan Emür’’Cemal ile 
Derya çiftimizin nikah akit-

lerini ve 2022’nin ilk nika-
hını gerçekleştirdik. Genç 
çiftlerimize Allah (c.c) tan 
bir ömür boyu mutluluklar 
diliyorum. Rabbim iki cihan 
saadeti versin. Durmuş ve 
Kılıç Ailelerimize hayırlı 
olsun.’’ dedi.

GTB’de geçen yıl 10,7 
milyar liralık fındık ve 

mamulleri işlem gördü
Giresun Ticaret 

Borsası’nda (GTB) 
2021 yılında 10 milyar 700 
milyon lirayı aşkın fındık ve 
mamullerinin işlem gördüğü 
bildirildi.

GTB’den yapılan yazılı 
açılamada, geçen yıl bor-
sada 10 milyar 917 milyon 
125 bin lira değerinde 
çeşitli ürünlerin işlemlerinin 
gerçekleştirildiği belirtildi.

Fındık ve fındık mamul-
lerinin ilk sırada yer aldığı 

aktarılan açıklamada, bu 
ürünlerin toplam değerinin 
10 milyar 700 milyon 154 
bin 396 lira olduğu ifade 
edildi.

Açıklamada, GTB’de, 
137 milyon 159 bin 344 lira 
değerinde yaş çay yaprağı-
nın yanı sıra 62 milyon 552 
bin 450 liralık fındık yağı 
ve 17 milyon 259 bin liralık 
diğer gıda maddelerinin iş-
lemlerinin gerçekleştirildiği 
kaydedildi. GİRESUN (AA)

YILMAZ: URETiCi SAHiPSiZ
İL GENEL MECLİSİ CHP Grupbaşkanvekili  MEHMET YILMAZ, üreticiye sahip çıkılmasını istedi

Yılmaz, “İktidarın bu 
anlamda 2021 Giresun 
karnesi baştan aşağı 

kırıklarla dolu.
Özellikle Giresun ekono-

misinin bel kemiği olan ,alın 
terimiz, göz nurumuz ve% 
80’i dolar karşılığı yurt dışına 
satılan fındığımız ve onun 
emekçisi köylümüz, maalesef 
tek alıcısı olan, Monopol bir 
piyasaya teslim ve mahkum 
edilmiştir. Geçen yıl fındığının 
Kg’ını  ortalama 3,5 Dolar’a  
satabilen üreticimiz, bu yıl 
2-2,5 Dolar aralığında  satmak 
zorunda bırakılmıştır. Üstelik 
Gübre, işçilik, ilaç ve patoz gibi 
girdiler %50’ye yakın artmış ol-
masına rağmen. Yani toplam-
da tüm fındık bölgelerimiz için 
ortalama 1Milyar Dolar’a yakın 
bir gelir  daha köylümüzün 
cebine girecekken , Avrupalı 
alıcıların cebinde bırakılmıştır. 
Tabi ki, aşırı  engebeli coğ-
rafyası gereği, yoğun emekle 
ve yüksek maliyetle toplanan 
Giresun kalite fındığın emek-

çileri, Giresun köylüsü de bu 
sömürüden, payına düşen 
zararı fazlasıyla tatmıştır. 
Üreticinin dilinden bir türlü 
anlamayan İktidar ve özellikle 
Tarım ve Orman Bakanı Sn. 
Ekrem Pakdemirli’nin anladığı 
en güzel dilin “İtalyanca” oldu-
ğunu bu Fındık Sezonunda da  
gördük ve yaşadık.

Değerli arkadaşlar, Fındığın 
anavatanı, yani bizim 1. Stan-
dart bölge dediğimiz Ordu-Gi-
resun-Trabzon illerinde ve %7 
meyilin üstündeki arazilerdir. 
Çünkü bu arazilerde fındığa 
alternatif başka bitkisel üretim 
yapmak olanaklı değildir. 
Yabancı alıcılar , Türk  fındığı-
nı daha ucuza alabilmek için  
yurtiçinde taban arazilerimizde 
,yani özellikle her türlü ürünün 
ekilip dikilebildiği Sakarya, 
Terme, Çarşamba, şimdilerde 
de Bafra ovalarımızda fındık 
dikimini ve üretimini  teşvik 
etmektedirler. 

Geçmişte AKP iktidarı da,  
bu konuda epeyce katkı ver-

miştir. İki kez Bakanlar  Ku-
rulu kararı ile Tokat Erbaa ve 
Gümüşhane Torul’u da fındık 
üretim alanına katmıştır. 

Özellikle Zonguldak mer-
kezli, orman vasfını yitirmiş 
bölgelerde, Orman Bakanlığı 
tarafından üretilen 200 bin  
fındık fidanı diktirilmiştir. 

Yakın geçmişte K.Maraş 
ilinde fındık fidanı dağıtılarak, 
Tarım ve Orman Bakanlığı 
personellerince köylüye eğitim 
verilmiştir. Yine iktidarın deyi-
miyle “dış güçler”, bize yakın 

Gürcistan, Azerbaycan hatta 
Şili gibi dünyanın ta öbür ucun-
da fındık üretim alanları oluş-
turdular. Tüm bunlar dünyanın 
en kaliteli, en leziz fındığını 
üretenlere boyun eydirmek 
içindir. İşte Milliliği aramamız 
gereken stratejik alanlardan bi-
risi de Türk Fındığının ve onu 
üreten köylümüzün korunması 
ve kollanmasıdır. Türkiye Fın-
dık üretimini  1 Milyon Tonun 
üzerine çıkaracağını söyleyen 
bir Tarım ve Orman Bakanıyla 
bu iş asla olmaz.” dedi

Mavi Karadeniz Televiz-
yonu ‘’Kültür Yolculuğu’’ 

programının konukları Şebinka-
rahisarlı Sanayici ve iş Adamları 
Derneği (ŞEBİNSİAD) Başkanı 
Altan Güneş ve yönetim kurulu 
üyeleri Aslan Kararslan, Erdal 
Ocak, Vahdettin Bay ve Onur 
Kabak, program yapımcısı Sadi 
Toygar’ın sorularını yanıtlayarak 
ekonomi gündemini değerlen-
dirdiler. Derneğin faaliyetleri 
ve projeleri ile yapılacak genel 
kurul hakkında bilgi verdiler.

ŞEBİNSİAD Başkanı Altan 
Güneş ile yönetim kurulu, yeni 
ekonomik modele destek olduk-
larını, Türkiye Ekonomi Modeli 
kapsamında atılan adımların 
iş dünyasını sevindirdiğini, 
2022 yılında üretim ve ihracat 
ekseninde politika izlenmesi 
gerektiğini belirterek devlet 
tarafından sağlanan desteklerin 
yatırıma ve istihdama dönüşme-
si gerektiği görüşünde birleştiler. 
Türkiye’nin üretim gücünün 
yüksek olduğunu belirten 
ŞEBİNSİAD yönetimi, sanayici-
lerimiz üretim anlamında önemli 
adımlar atmaktadır. Fakat ara 
eleman sıkıntısı çekilmektedir, 
nitelikli insan kaynağına ihtiyaç 
duyulmaktadır, dediler.

ŞEBİNSİAD Başkanı Altan 
Güneş ve yönetim kurulu, Eğri-
bel tüneli tek tüp açılışı sebebi 

ile sevinçli olduklarını yolların da 
tamamlanması ile bölge ekono-
misine büyük fayda getireceğini, 
bu sevinci yaşarken Şebinkara-
hisar Belediye Başkanı Şahin 
Yılancı’nın hastalığı sebebi 
üzüntü duyduklarını söyleyerek 
geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Genel Kurul 26 Şubat 
Cumartesi 

ŞEBİNSİAD Başkanı Altan 
Güneş, Derneğin 2 dönem 
Başkanlığını yaptığını, gelinen 
süreçte pandemi döneminin 
faaliyet hızlarını kestiğini, yine 
önemli konularda panel ve 
toplantılar yaptıklarını, Şebin-
karahisar Devlet Hastanesi, 
Meslek Yüksekokuluna teknoloji 
anlamında önemli katkılar ver-
diklerini söyledi. İhtiyaç sahiple-
rine destek verdiklerini belirterek 
Genel kurulun 26 Şubat Cumar-
tesi günü yapılacağını, Başkan 
adayları Müjdat Karayılan ile 
Ömer Kılıç’a başarı dileklerinde 
bulunarak “kim kazanırsa ka-
zansın, sonuçta Şebinkarahisar 
kazanacaktır” dedi.

Başkan Altan Güneş ve yö-
neticiler, ŞEBİNSİAD üyeleri ile 
kendi aralarında ticaret geliş-
tirdiklerini,  alış veriş hacminin 
50-75 milyon civarında olabile-
ceğini ve bunun da çok önemli 
olduğunu söyledi. Ortaklık 

kültürünü de geliştirdiklerini be-
lirten Başkan Güneş, bunun en 
somut örneği olarak Karadeniz 
yemekleri ile ünlü Vezir Sofrası’’ 
tesislerini kendi bünyelerine 
kattıklarını belirtti.

Başkan Altan Güneş, İstan-
bul’da Şebinkarahisar tarihi 
kültürel eserlerin sergileneceği 
önemli bir projelerini olduğunu 
belirterek 1 ay sonra kamuo-

yuna açıklama yapacaklarını 
söyledi.

ŞEBİNSİAD Başkanı ve yö-
netimi, Kültür Yolculuğu progra-
mının verimli geçtiğini belirterek 
program yapımcısı Sadi Toy-
gar’a teşekkür ettiler. Kemençe 
sanatçısı Ümit Yılmaz, 2 haftalık 
aradan sonra çıktığı programda 
söylediği türküler ile yine perfor-
mansı ile göz doldurdu.

‘İş Dünyası 2022’den umutlu’



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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GİRESUN’UN GIZLARI
Yâr askere gidince 
Oturup ağlamıyor 
Giresun’un gızları 
Peştemal bağlamıyor

Yerden toplar fındığı
Dallarını eğmiyor
Bahçesine giderken
Gara lastik giymiyor

Basma fistan giymezmiş
Kumaştandır urbası
Mideyi bozar imiş 
Habu pancar çorbası

Elinde bir telefon 
Hergün mesaj peşinde

Herg etmesi bilmiyor, 
Tarla, bahçe işinde

Beline bağlamazmış 
İbrişim kuşağını
Artık beğenmez olmuş
Giresun uşağını

Ayrılmıştı gocadan
Duyduk yine barışmış
Süslenip, püslenip de
Sosyateye garışmış

Ferhadi ne söylesin
Giresun gızlarına
Dayanmıyor uşaklar
Tiripli nazlarına

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

Ferhat 
GÜNAYDIN 

Emekli Öğretmen / Halk Şairi

ŞENLİKOĞLU BATLAMA DOLMUŞ DURAĞI ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Uzun Vadede Dolmuş 
Durağı Taşınacak!..

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, esnafın 
görüş, talep ve önerilerini de yerinde dinliyor.

Göreve geldiği 
günden itibaren bir 
program dâhilinde 

sürekli halkla iç içe olan ve 
şehir esnafını sürekli ziyaret 
ederek taleplerini, sorunlarını 
dinleyen Başkan Şenlikoğlu, 
Hacisiyam Mahallesi’nde bu-
lunan Batlama Dolmuş Durağı 
esnafını ziyaret etti.

Dolmuş durağı yanındaki 
kahvehanede dolmuşçu esnafı 
ve diğer esnaflarla bir araya 
gelen Başkan Şenlikoğlu, pan-
demi sürecine rağmen hizmet 
yapmayı sürdürdüklerini belir-
terek: “Göreve geldiğimizden 
bugüne güzel hizmetler yap-
tığımızı, halkımızın bizi takdir 
ettiğini gözlemliyoruz. Fırsat 
buldukça da sizin gibi esnafla-
rımızı ziyaret ederek talep ve 
önerilerinizi yerinden alıyoruz. 
Bu mahallemizde yıllarca 

sıkıntı olan su baskını sorunu-
nu büyük ölçüde önledik. Şu 
anda ise elektrik hatlarını yer 
altına alma çalışması yürütülü-
yor. Bu çalışma tamamlandık-
tan sonra dolguların oturması 
biraz zaman alacak. Ardından 
ise asfalt ve parke çalışmala-
rını başlayarak tüm üstyapıyı 

yenileyeceğiz. Ayrıca Fatih 
Caddesi’ni Atatürk Lisesi’ne 
kadar olan noktaya kadar 
daha konforlu daha prestijli 
hale getireceğiz” dedi.

Daha sonra dolmuş du-
rağı esnafının talebini dinle-
yen Başkan Şenlikoğlu: “Bu 
durağımız artık şehir içinde 

kaldı. Ancak, taşımak için 
yer sıkıntımız var. Yer olsa 
anında taşımak ve her şe-
yiyle günün şartlarına uygun 
modern bir durak projesini 
hayata geçirmek isterim. Uzun 
vadede Endüstri Meslek Lisesi 
projesi veya Kent Hastanesi 
yanındaki kentsel dönüşüm 
projesi kapsamında bu sorunu 
çözebiliriz. Bu projelerimizin 
bir tanesine durak projemizi 
de katmak istiyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Dolmuşçu esnafının talebi 
üzerine mevcut durağa kadın-
lar için mescit, tabelalı peron 
ve taksi durağı esnafının kul-
lanması amacıyla modern bir 
durak yapılması kararlaştırıldı. 
Başkan Aytekin Şenlikoğlu, bu 
3 projeye en yakın zamanda 
başlanması için ilgili birim 
müdürlerine talimat verdi.

 

Ayhan güven tazeledi...

Otelciler ve Kahveciler  Odası 
Başkanı Ercan Ayhan dün 

yapılan kongrede yeniden baş-
kanlığa seçildi. Tek liste ile girilen 
seçimde koltuğunu koruyan Ayhan, 
esnafın sorunlarına çözüm istedi. 
Kongreye GESOB Başkanı Ali Kara 
ve oda başkanları ile üyeler katıldı.

Çamoluk Off-Road tutkunları 
Çamoluk’ta kar safarisi yaptı
istanbul’dan Çamoluk’a 

giden Çamoluk Off-Road 
ekibi, memleketlerinde unu-
tulmaz anlar yaşadılar. İlk kez 
yapılan organizasyon, Yaz, 
Sonbahar ve Kış aylarında 
tekrarlanacak.

Giresun’un Çamoluk ilçesi-
ne giden İstanbul Çamoluk 
Off- Road ekibi, Gire-
sun’dan katılan off -Road 
ekibiyle birlikte iki günlük 
etkinlikte Çamoluk’ta unu-
tulmayacak anlar yaşadı.

İstanbul’dan Giresun’un 
Çamoluk ilçesine gelen 
Çamoluk Off – Road ekibi 
karla kaplı dağlarda safari 
yapmak için yola çıktı. Kar 
kalınlığının yarım metreyi 
bulduğu ve kimsenin geç-
mediği yollarda ilerleyen 
ekip, yaşadıkları anları ise 

saniye saniye görüntüledi. 
Kahvaltı ve yemeklerini yay-
lalarda ve piknik alanlarında 
kendileri hazırlayıp kar yağışı 
altında isli demlikte çaylarını 
içtiler. 

Zor şartlar altında, Ça-
moluk yaylalarını gezen Off 

–Road ekibin içerisinde bulu-
nan ve organizasyonu yapan 
Çamoluk Haber’in imtiyaz 
sahibi ve Giresun Medya Plat-
formu Başkan yardımcısı Ka-
zım Karaçoban, canlı yayınlar 
yaparak Çamoluk dışında 
bulunan hemşehrilerine an be 

an yaşananları aktardı.
Kazım Karçoban, Şebin-

karahisar Haber Merkezi 
(Şebingündem) Haber’e 
yaptığı açıklamasında, “İlk 
defa düzenlediğimiz iki günlük 
Çamoluk etkinliğimizde unu-
tulamayacak anlar yaşa-

dık. Çamoluk off – road 
ekibinde bulunan genç 
kardeşlerimizin heyecanı 
görülmeye değerdi. Allah 
kısmet ederse bu etkin-
liğimizi Yaz, Sonbahar 
ve Kış aylarında devam 
ettireceğiz. Gençlerimizin, 
doğamızı, kültürümüzü ve 
tarihimizi görerek yaşama-
larını istiyoruz. Buradan 
etkinliğimize İstanbul ve 
Giresun’dan katılan tüm 
kardeşlerimize teşekkür 
ediyorum” dedi.

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

25 Ocak 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Başkan Emür 2022’nin 
İlk Nikâhını Kıydı

Giresun’da 2022’nin ilk 
günlerinde fındık 33 

TL’den alınıp satılıyor
Giresun Ticaret 

Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ham-
za Bölük, fındığın 33 
liradan alınıp satıldığını 
söyledi.

Bölük, AA muhabirine, 
serbest piyasada 31 
Aralık’ta 31,50 liradan 
işlem gören bir kilogram 
fındığın fiyatının yeni 
yılda yükseldiğini belirtti.

Bugün pazarda 
ürünün 33 liradan alınıp 
satıldığını kaydeden 
Bölük, ilerleyen süreç-

te piyasada fiyatın arz 
talep dengesi ve döviz 
kurunun durumuna 
göre şekilleneceğini dile 
getirdi.

Bölük, Toprak Mah-
sulleri Ofisinin (TMO) 
2021 ürünü fındık 
alım kampanyasını 31 
Aralık’ta sonlandırdığı-
nı kaydederek, ofisin 
deposundaki ürünü en 
iyi şekilde değerlendir-
mesini beklediklerini 
sözlerine ekledi.

GİRESUN (AA)

“DURMUŞ VE KI-
LIÇ AİLELERİNİN 
MUTLU GÜNLERİNE 
ORTAK OLDUK”

Başkan Emür’’Cemal ile 
Derya çiftimizin nikah akit-

lerini ve 2022’nin ilk nika-
hını gerçekleştirdik. Genç 
çiftlerimize Allah (c.c) tan 
bir ömür boyu mutluluklar 
diliyorum. Rabbim iki cihan 
saadeti versin. Durmuş ve 
Kılıç Ailelerimize hayırlı 
olsun.’’ dedi.

GTB’de geçen yıl 10,7 
milyar liralık fındık ve 

mamulleri işlem gördü
Giresun Ticaret 

Borsası’nda (GTB) 
2021 yılında 10 milyar 700 
milyon lirayı aşkın fındık ve 
mamullerinin işlem gördüğü 
bildirildi.

GTB’den yapılan yazılı 
açılamada, geçen yıl bor-
sada 10 milyar 917 milyon 
125 bin lira değerinde 
çeşitli ürünlerin işlemlerinin 
gerçekleştirildiği belirtildi.

Fındık ve fındık mamul-
lerinin ilk sırada yer aldığı 

aktarılan açıklamada, bu 
ürünlerin toplam değerinin 
10 milyar 700 milyon 154 
bin 396 lira olduğu ifade 
edildi.

Açıklamada, GTB’de, 
137 milyon 159 bin 344 lira 
değerinde yaş çay yaprağı-
nın yanı sıra 62 milyon 552 
bin 450 liralık fındık yağı 
ve 17 milyon 259 bin liralık 
diğer gıda maddelerinin iş-
lemlerinin gerçekleştirildiği 
kaydedildi. GİRESUN (AA)

YILMAZ: URETiCi SAHiPSiZ
İL GENEL MECLİSİ CHP Grupbaşkanvekili  MEHMET YILMAZ, üreticiye sahip çıkılmasını istedi

Yılmaz, “İktidarın bu 
anlamda 2021 Giresun 
karnesi baştan aşağı 

kırıklarla dolu.
Özellikle Giresun ekono-

misinin bel kemiği olan ,alın 
terimiz, göz nurumuz ve% 
80’i dolar karşılığı yurt dışına 
satılan fındığımız ve onun 
emekçisi köylümüz, maalesef 
tek alıcısı olan, Monopol bir 
piyasaya teslim ve mahkum 
edilmiştir. Geçen yıl fındığının 
Kg’ını  ortalama 3,5 Dolar’a  
satabilen üreticimiz, bu yıl 
2-2,5 Dolar aralığında  satmak 
zorunda bırakılmıştır. Üstelik 
Gübre, işçilik, ilaç ve patoz gibi 
girdiler %50’ye yakın artmış ol-
masına rağmen. Yani toplam-
da tüm fındık bölgelerimiz için 
ortalama 1Milyar Dolar’a yakın 
bir gelir  daha köylümüzün 
cebine girecekken , Avrupalı 
alıcıların cebinde bırakılmıştır. 
Tabi ki, aşırı  engebeli coğ-
rafyası gereği, yoğun emekle 
ve yüksek maliyetle toplanan 
Giresun kalite fındığın emek-

çileri, Giresun köylüsü de bu 
sömürüden, payına düşen 
zararı fazlasıyla tatmıştır. 
Üreticinin dilinden bir türlü 
anlamayan İktidar ve özellikle 
Tarım ve Orman Bakanı Sn. 
Ekrem Pakdemirli’nin anladığı 
en güzel dilin “İtalyanca” oldu-
ğunu bu Fındık Sezonunda da  
gördük ve yaşadık.

Değerli arkadaşlar, Fındığın 
anavatanı, yani bizim 1. Stan-
dart bölge dediğimiz Ordu-Gi-
resun-Trabzon illerinde ve %7 
meyilin üstündeki arazilerdir. 
Çünkü bu arazilerde fındığa 
alternatif başka bitkisel üretim 
yapmak olanaklı değildir. 
Yabancı alıcılar , Türk  fındığı-
nı daha ucuza alabilmek için  
yurtiçinde taban arazilerimizde 
,yani özellikle her türlü ürünün 
ekilip dikilebildiği Sakarya, 
Terme, Çarşamba, şimdilerde 
de Bafra ovalarımızda fındık 
dikimini ve üretimini  teşvik 
etmektedirler. 

Geçmişte AKP iktidarı da,  
bu konuda epeyce katkı ver-

miştir. İki kez Bakanlar  Ku-
rulu kararı ile Tokat Erbaa ve 
Gümüşhane Torul’u da fındık 
üretim alanına katmıştır. 

Özellikle Zonguldak mer-
kezli, orman vasfını yitirmiş 
bölgelerde, Orman Bakanlığı 
tarafından üretilen 200 bin  
fındık fidanı diktirilmiştir. 

Yakın geçmişte K.Maraş 
ilinde fındık fidanı dağıtılarak, 
Tarım ve Orman Bakanlığı 
personellerince köylüye eğitim 
verilmiştir. Yine iktidarın deyi-
miyle “dış güçler”, bize yakın 

Gürcistan, Azerbaycan hatta 
Şili gibi dünyanın ta öbür ucun-
da fındık üretim alanları oluş-
turdular. Tüm bunlar dünyanın 
en kaliteli, en leziz fındığını 
üretenlere boyun eydirmek 
içindir. İşte Milliliği aramamız 
gereken stratejik alanlardan bi-
risi de Türk Fındığının ve onu 
üreten köylümüzün korunması 
ve kollanmasıdır. Türkiye Fın-
dık üretimini  1 Milyon Tonun 
üzerine çıkaracağını söyleyen 
bir Tarım ve Orman Bakanıyla 
bu iş asla olmaz.” dedi

Mavi Karadeniz Televiz-
yonu ‘’Kültür Yolculuğu’’ 

programının konukları Şebinka-
rahisarlı Sanayici ve iş Adamları 
Derneği (ŞEBİNSİAD) Başkanı 
Altan Güneş ve yönetim kurulu 
üyeleri Aslan Kararslan, Erdal 
Ocak, Vahdettin Bay ve Onur 
Kabak, program yapımcısı Sadi 
Toygar’ın sorularını yanıtlayarak 
ekonomi gündemini değerlen-
dirdiler. Derneğin faaliyetleri 
ve projeleri ile yapılacak genel 
kurul hakkında bilgi verdiler.

ŞEBİNSİAD Başkanı Altan 
Güneş ile yönetim kurulu, yeni 
ekonomik modele destek olduk-
larını, Türkiye Ekonomi Modeli 
kapsamında atılan adımların 
iş dünyasını sevindirdiğini, 
2022 yılında üretim ve ihracat 
ekseninde politika izlenmesi 
gerektiğini belirterek devlet 
tarafından sağlanan desteklerin 
yatırıma ve istihdama dönüşme-
si gerektiği görüşünde birleştiler. 
Türkiye’nin üretim gücünün 
yüksek olduğunu belirten 
ŞEBİNSİAD yönetimi, sanayici-
lerimiz üretim anlamında önemli 
adımlar atmaktadır. Fakat ara 
eleman sıkıntısı çekilmektedir, 
nitelikli insan kaynağına ihtiyaç 
duyulmaktadır, dediler.

ŞEBİNSİAD Başkanı Altan 
Güneş ve yönetim kurulu, Eğri-
bel tüneli tek tüp açılışı sebebi 

ile sevinçli olduklarını yolların da 
tamamlanması ile bölge ekono-
misine büyük fayda getireceğini, 
bu sevinci yaşarken Şebinkara-
hisar Belediye Başkanı Şahin 
Yılancı’nın hastalığı sebebi 
üzüntü duyduklarını söyleyerek 
geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Genel Kurul 26 Şubat 
Cumartesi 

ŞEBİNSİAD Başkanı Altan 
Güneş, Derneğin 2 dönem 
Başkanlığını yaptığını, gelinen 
süreçte pandemi döneminin 
faaliyet hızlarını kestiğini, yine 
önemli konularda panel ve 
toplantılar yaptıklarını, Şebin-
karahisar Devlet Hastanesi, 
Meslek Yüksekokuluna teknoloji 
anlamında önemli katkılar ver-
diklerini söyledi. İhtiyaç sahiple-
rine destek verdiklerini belirterek 
Genel kurulun 26 Şubat Cumar-
tesi günü yapılacağını, Başkan 
adayları Müjdat Karayılan ile 
Ömer Kılıç’a başarı dileklerinde 
bulunarak “kim kazanırsa ka-
zansın, sonuçta Şebinkarahisar 
kazanacaktır” dedi.

Başkan Altan Güneş ve yö-
neticiler, ŞEBİNSİAD üyeleri ile 
kendi aralarında ticaret geliş-
tirdiklerini,  alış veriş hacminin 
50-75 milyon civarında olabile-
ceğini ve bunun da çok önemli 
olduğunu söyledi. Ortaklık 

kültürünü de geliştirdiklerini be-
lirten Başkan Güneş, bunun en 
somut örneği olarak Karadeniz 
yemekleri ile ünlü Vezir Sofrası’’ 
tesislerini kendi bünyelerine 
kattıklarını belirtti.

Başkan Altan Güneş, İstan-
bul’da Şebinkarahisar tarihi 
kültürel eserlerin sergileneceği 
önemli bir projelerini olduğunu 
belirterek 1 ay sonra kamuo-

yuna açıklama yapacaklarını 
söyledi.

ŞEBİNSİAD Başkanı ve yö-
netimi, Kültür Yolculuğu progra-
mının verimli geçtiğini belirterek 
program yapımcısı Sadi Toy-
gar’a teşekkür ettiler. Kemençe 
sanatçısı Ümit Yılmaz, 2 haftalık 
aradan sonra çıktığı programda 
söylediği türküler ile yine perfor-
mansı ile göz doldurdu.

‘İş Dünyası 2022’den umutlu’



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

45 Ocak 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

EMiRALiOĞULLARI HALI YIKAMA
* Koltuk Yıkama  * Store Perde  * Ev  * Ofis  * İnşaat  *Dükkan 

Temizliği itina ile yapılır

Adres: Gemiler Çekeği Mah. Sütlaç Mevkii Çakmak Sk. GiRESUN 0454 666 01 11
0545 506 28 28

Emekli Maaşları En az As-
gari ücret kadar olmalı idi. 25 
yıl (9.125 gün) veya daha fazla 
çalışıp pirim ödeyenlere, 3600 
gün pirim ödeyenlerle, aynı 
haklaramı sahip olacaklar.

Herkese geçinecek kadar 
maaş ödenmeli ve 25 yıl ve 
daha üstü çalışanlarada hak-
ları verilmelidir. Bugün açlık 
sınırı 4.013 TL.

Yoksulluk sınırı 7 bin küsür.
Dört kişilik bir ailenin aylık 

gideri 10.000 TL. üzerinde.
Adalet o zaman olur. En dü-

şük emekli maaşı olan   1.500 
TL.ye, emekli maaşına 1.000 
TL. zam yapıldı. 

1.750 TL. Alana 750TL.zam. 
2000 TL. alana 500 TL. zam. 
2250 TL alana 250 TL. zam 
yapıldı.

2.500 TL üzerinde emekli 
maaşı alanlara zam ise yüzde 

(25.47) olarak belirtildi.
Gerçek enflasyon oranında  

emekliye zam yapılmadı.
TÜİK’e göre enflasyon 
yüzde 36.08 olarak belirtilir-

ken Enag göre enflasyo  yüzde 
82.81 belirtildi.

Marketlerde yiyeceklerdeki 
fiatlar bir yıl da uçtu.

Bunu görenler neye göre 
çalışanlara ve emeklilere zam 
yapıyor.

Neden tüm emeklilere en az 
1000 TL artı enflasyon ora-
nında zam yapılmadı. Milletin 
seçtiği millet vekillerinin emekli 
maaşı 19 bin TL’nin üzerinde. 
Bizlere yazık değilmi.     

Ocak 2021-Aralık 2021 
arası yiyeyeceklere yapılan 
zamlar, Elektrik -Doğal Gaz ve 
Kiralara Yapılan Zamlar Uçtu. 
O zaman asgari ücretle 4 bin 
253 ve 2.500 TL. ile bir ay 

geçim sağlanıyorsa Milletvekil-
lerine ve Tüm Kamu görevlile-
rini Asgari Ücret Tutarında da 
Maaş ödensin.

Kamu emeklilerinede 2500 
TL. emekli maaşı ödensin.

Türk Milleti Merhum, Prof. 
Dr. Haydar Baş beyin Mil-
li Ekonomi Modelini iktidar 
yapmış olsaydı en düşük Maaş 
10.000.- TL. olacaktı.

Piyasa para görecekti.
alışveriş en güzel biçimde 
yapılacaktı.

Esnaf para kazanacaktı.
Devlete vergisini, Bağ-Kur’unu 
pirimini, Sigorta pirimini sıkıntı 
çekmeden ödeyecekti.

Çiftçi ürettiği ürünleri sata-
rak para kazanacaktı. Üretim 
için çok daha çalışacaktı.

Devlet de katma değer ka-
zanacaktı. Ekonomi daha iyiye 
gidecekti.

Toplumda Ekonomik huzur 
olacaktı.

Zamlar olmayacaktı. Vatan-
daşın yüzü gülecekti.

Şimdi ise bu zamlar karşı-
sında emekli ve çalışanlar kara 
kara düşünmektedir.

Hep beraber soğan ekmek 
yiyelim.

Allah sonumuzu hayırlı 
eylesin.

Alma mazlumun ahını çıkar 
aheste aheste.

EMEKLİ MAAŞLARI DİBE 
VURDU SIFIRI TÜKETTİ

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Zam ateşi alır ama 
közü söndürmez!

Sağlık-Sen şube Başkanı Kerim Süral, zamları eleştirdi

Süral, “Bugün açık-
lanan enflasyon 
oranıyla, sürekli 

olarak dile getirdiğimiz; Eylül 
ayından itibaren kamu görev-
lilerinin maaş ve ücretlerin-
deki alım gücü kayıpları gün 
yüzüne çıkmıştır.

Özellikle Toplu Sözleşme 
sonrası etkisini gösteren fiyat 
artışlarının oluşturduğu alım 
gücü kayıpların giderilmesi 
için hükümet nezdinde gerekli 
girişimleri yaptık.

“EK ZAM/İLAVE ÖDEME” 
teklifimizin bütün kamu gö-
revlilerine eşit yansıması için 
“seyyanen” olmasını istedik.

Hükümet tarafından ek 
zam gündeme almış ancak  
sadece %2,5’lik bir artış 
yapılmıştır!

Ocak ayı itibariyle maaşla-
ra yansıyacak olan %22,48’lik 
enflasyon farkının toplu 
sözleşme hükmü sonucu ol-
duğu,Ocak zammı olan %5’in 
ise Toplu Sözleşme kararı ge-
reği olduğu unutulmamalıdır.

Hükümet tarafından yapı-
lan ilave zam ile birlikte, ilk 
altı ay için maaş ve ücretlerde 
%30,5’lik bir artış olacaktır.

% 30,5’lik artış,ateşi bir 
miktar alır fakat közü söndür-
meye yetmez. Bir an önce 
ekonomideki dalgalanmayı 
durdurmak, yükselen fiyatları 
indirmek gerekir.

Bir kez daha ifade ediyo-
ruz ki; sabit gelirliler için en 
iyi zam düşük enflasyon ve 
piyasa istikrarıdır.

Memur-Sen olarak; gelir 
dağılımında adaleti sağlama 
ve kamu görevlilerinin alım 
gücünü yükseltme mücade-
lemiz kararlılıkla sürecektir.” 
ifadelerini kullandı. 



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

55 Ocak 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com
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Liderle fark 1’e indi
BAL 2. Bölge 2. Grupta 12 Aralık 2021 

tarihinde oynanan ve yarıda kalan Ünye 
1957Spor -Eynesil Belediyespor maçında TFF, 
Eynesil’i 3-0 hükmen galip ilan etti.

Bu sonucun ardından Eynesil Belediyes-
por 21 puanla lider Sebat Gençlik’in 1 puan 
gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

BAL’da 2. devre maçları 30 Ocak 2022 
tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. 
Eynesil Belediyespor ikinci yarıdaki ilk ma-
çını deplasmanda Ordugücü ile oynayacak.

İki bölgede 
seçmeler tamam
Kadın Milli Takımlar tarafından ger-

çekleştirilen ve 2005 - 2006 - 2007 
- 2008 - 2009 doğumlu oyuncuları kapsayan 
seçmelerin Samsun ve Trabzon etapları da 
tamamlandı. Seçmeler, Samsun’da 6 farklı 
kulüpten 28 sporcunun katılımıyla İlkadım 
Suni Çim Sahası’nda yapılırken, Trabzon’da 
7 farklı kulüpten 35 sporcunun katılımıyla 
gerçekleşti.

Alt yaş gruplarında oyuncu havuzunu 
genişletmeyi hedefleyen seçmeler, kasım 
ayı içerisinde İstanbul’da yapılan iki etapla 
başlayarak sırasıyla Ankara, İzmir, Sakarya, 
Bursa, Kayseri ve Diyarbakır’da devam etti. 
Aralık ayı içerisinde ise Antalya, Adana, 
Samsun ve Trabzon’da seçmeler yapıldı. 
U 17 Kız Milli Takım Teknik Direktörü Nazlı 
Ceylan Demirbağ, U 15 Kız Milli Takım 
Teknik Direktörü Aytürk Kıyıcı, Kadın Milli 
Takımlar Kaleci Antrenörü Bilge Aydın tara-
fından yürütülen organizasyona 103 kulüp-
ten 914 oyuncu katılım sağladı. Toplam 11 
bölgede gerçekleştirilen seçmelerin oyuncu 
değerlendirmelerinde; toplu - topsuz oyun-
daki etkinlik, atletik performans, oyun görü-
şü, savunma ve hücum yönleri gibi paramet-
reler göz önünde bulunduruldu. Pandemi ve 
mevsimsel şartlar doğrultusunda kalan diğer 
bölgelerde de seçme organizasyonlarına 
devam edilmesi planlanıyor

Giresunspor’u ikinci devrenin 
İlk haftalarında çok zorlu 

doksan dakikalar bekleyecek. İkinci 
yarının ilk maçını deplasmanda 
Galatasaray’a karşı oynayacak 
olan Giresunspor, ardından evinde 
Kasımpaşa ile altı puan değerinde 
bir maç yapacak. Sonrasında Trab-
zonspor deplasmanına gidecek olan 
Çotanaklar, iç sahada Aytemiz Alan-
yaspor ile karşılaştıktan sonra İttifak 
Holding Konyaspor deplasmanında 
boy gösterecek. İkinci yarının altıncı 
maçı ise evde Fenerbahçe.

Giresunspor sezonun ilk yarısında 
bu takımlar karşısında sadece bir 
puanı zirve mücadelesi veren Kon-
yaspor karşısında alabilmişti.

Çotanakları zorlu 90 dakikalar bekliyor

Kamerun’da 9 Ocak’ta baş-
layacak turnuvanın final 
müsabakası, 6 Şubat’ta 

oynanacak.Türkiye’den turnuvaya 
katılacak 21 oyuncu, takımlarının 
erken ya da geç elenme duru-
muna göre 7 Ocak’ta başlayacak 
Süper Lig’in ikinci yarısında en az 
3, en fazla 5 maç kaçıracak.

Beşiktaş ve Fenerbahçe’den 
hiçbir futbolcunun boy gösterme-
yeceği turnuvada, Galatasaray ve 
Trabzonspor’dan ikişer futbolcu 
yer alacak.Galatasaray’dan 
Mustafa Muhammed (Mısır) 
ve Sofiane Feghouli (Cezayir), 
Trabzonspor’dan ise Jean Kouas-
si (Fildişi Sahili) ile Djaniny (Yeşil 

Burun Adaları), turnuvada ülkeleri 
için mücadele edecek.

Afrika Uluslar Kupası’na 
Türkiye’den en fazla futbolcu gön-
deren takım ise Atakaş Hatays-
por. Munir (Fas), Ayoub El Kaabi 
(Fas) ve Adama Traore (Mali), 
turnuvada ülkelerinin başarısı 
için ter dökecek.Süper Lig’den 
Afrika Uluslar Kupası’na katılacak 
futbolcular şunlar:Galatasaray: 
Mustafa Muhammed (Mısır), 
Sofiane Feghouli (Cezayir)
Trabzonspor: Jean Kouassi (Fil-
dişi Sahili), Djaniny (Yeşil Burun 
Adaları)Atakaş Hatayspor: Munir 
(Fas), Ayoub El Kaabi (Fas), 
Adama Traore (Mali)Demir Grup 

Sivasspor: Max Gradel (Fildişi 
Sahili), Faycal Fajr (Fas)Öznur 
Kablo Yeni Malatyaspor: Oussa-
ma Haddadi (Tunus), Benjamin 
Tetteh (Gana)Aytemiz Alanyas-
por: Famara Diedhiou (Senegal), 
Chidozie Awaziem (Nijerya)GZT 
Giresunspor: Hamidou Traore 
(Mali), Souleymane Doukara 
(Moritanya)Medipol Başakşehir: 
Carlos Ponck (Yeşil Burun Adala-
rı)Gaziantep FK: Steven Caulker 
(Sierra Leone)Altay: Andre Poko 
(Gabon)Yukatel Kayserispor: 
Mame Thiam (Senegal)VavaCars 
Fatih Karagümrük: Ahmed Musa 
(Nijerya)Adana Demirspor: Simon 
Deli (Fildişi Sahili)

Afrika Uluslar Kupası’na Süper Lig’den 21 futbolcu gidiyor

2 OYUNCU DA BiZDEN
Afrika Uluslar Kupası’nda boy gösterecek Türkiye’den 21 Spor Toto Süper Lig futbolcusu, gelecek 3 ila 5 lig maçını kaçıracak. 

Giresun Gençler 
Liginde yeni se-

zona Görele galibiyetiyle 
başlayan ve ikinci maçı-
nı da 3 puanla kapatan 
Tireboluspor U 18 Takımı, 
3’ncü maçında renkta-
şı Yeniyolspor’a şans 
tanımadı ve bu maçı da 
kazanarak firesız şekilde 
yoluna devam etti.

Tirebolu İlçe Stadı’nda 
oynanan maça “Furkan 
Akbulut – Seyit Köse, Sefa Demiral, Caner 
Uçar, Rıdvan Uçar – Muhammet Uçar, A. Ha-
kan Melemez, Özkan Uçar, Ö. Faruk Şağban 
– M. Temel Aksoy ve Kenan Melemez”den 
11’le çıkan Tireboluspor U 18 Takımı, 13’ncü 
dakikada kaptan M. Temel Aksoy ve 23’ncü 
dakikada Ö. Faruk Şağban’ın attığı gollerle ilk 
yarıyı 2-0 önde kapadı.İkinci yarıda da üstün 
olan ev sahibi ekip, 48 ve 52’de Talha Eyibil’in 
üst üste attığı gollerle skoru 4-0 yaptı. Bu ya-
rıda bol bol oyuncu değişikliği yapan Tirebolu 
U Takımında Doğukan Yayla, Talha Eyibil, F. 
Buğra Köksal, Emircan Fırat ve Ercan Uçar 
gibi isimler de süre alırken; konuk takım 
Yeniyolspor, 75’de Polat’ın ayağından şeref 
golünü attı ve böylece maç Tirebolu U 18’in 
4-1’!lik üstünlüğüyle sona erdi. 

U 18 Liginde 3’te 3 yapan ve 9 puan 
toplayan Tireboluspor, 4’ncü maçını 8 Ocak 
Cumartesi günü evinde 1957 Espiyespor ile 
yapacak.

Tirebolu U 18, Dolu-Dizgin Gidiyor: 4-1
Giresun A Gençler Liginde ilk 2 maçını kazanan Tireboluspor U 18 Takımı, 3’ncü maçında 

da  renktaşı Yeniyolspor’a şans tanımadı ve rakibini farklı yenerek, 3’te 3 yaptı…



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 65 Ocak 2022 Çarşamba

Giresunspor Teknik 
Direktörü Hakan 
Keleş, Süper Lig’in 

ikinci yarısında oynayacakları 
ilk müsabaka olan Galatasaray 
maçı öncesinde açıklamalar-
da bulundu. İlk yarıyla alakalı 
değerlendirmelerde bulunan 
Keleş, “İlk devreyi 22 puanla 
14. sırada tamamladık. Daha 
fazla puanlar toplayabilirdik 
ama bazı şanssız maçlar geçir-
dik, ikinci yarı bunun telafisini 
yapacağız. Cumartesi günü oy-
nayacağımız Galatasaray maçı 
hazırlıklarına Antalya’da devam 
ediyoruz. Bu süreçte hem 

takımımızı en iyi şekilde maça 
hazırlarken, başkanımız, yöne-
timimiz, sportif direktörümüzle 
birlikte transfer çalışmalarını da 
en iyi şekilde yürütüyoruz. İnce 
eleyip sık dokumamız lazım, 
transfer zor iş. Özellikle devre 
arası transferlerinde iyi oyuncu-
ları bulmak kolay değil ama biz 
bunun için çalışıyoruz” dedi.

“Hedefimize emin 
adımlarla ilerleyeceğiz”

Transfer konusuyla ilgili 
açıklamalarda bulunan Keleş, 
“Eksik olduğumuz bölgeleri 
biliyoruz, bu bölgelere maddi 

durumumuz çerçevesinde en 
iyi, en kaliteli oyuncular ala-
rak, ikinci yarı ligi iyi sıralarda 
tamamlamak istiyoruz. Önü-
müzde transfer döneminden 
önce oynayacağımız önemli bir 
maç var. Rakibimiz çok güçlü, 
Türkiye’nin en büyük kulüple-
rinden biri. Bu maçtan en iyi 
şekilde Giresun’a dönüp, trans-
fer çalışmalarımızı daha fazla 
hızlandıracağız. Galatasaray 
maçından sonra ise evimizde 
oynayacağımız Kasımpaşa 
maçı var. İlk yarıdaki maçlar-
dan daha önemli olan ikinci yarı 
maçları için başta Kasımpaşa 

maçı olmak üzere 
tüm evimizde 
oynayacağımız 
maçlara büyük 
Giresunspor 
taraftarlarını 
bekliyoruz. Son 
olarak taraftar-
larımız rahat 
olsun, transfer 
konusunda 
çok titiz hare-
ket ederek, çok 
kaliteli oyuncuları 
kadromuza katıp, hedefimize 
emin adımlarla ilerleyeceğiz” 
diye konuştu.
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sezon evindeki ilk mağlubiyetini aldı.
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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 
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Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 
oynanan mücadelede ev sahibi 
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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. 
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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 
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Kupası 3. Kademe müsabakasında 
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yollarına 
devam etmek istediklerini 
kaydederek; “Kupa maçlarının 

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

Görelespor Yönetimi Futbol 
Federasyonundan gelecek müjdeli 
haberi beklerken Ocak ayının 
söylenmesi ancak tam olarak  bir 
tarihin verilememesi müjdeninde 
yarım kalmasına neden oldu.
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Deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Giresunspor 
bu zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılacağına inanıyor.

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

GZT Giresunspor 
Teknik Direktörü 

Hakan Keleş,
ligi iyi yerde 

tamamlamak 
istediklerini ifade 

etti ve Taraftar-
ların gönüllerini 

ferah tutmalarını 
istedi

‘COK KALiTELi 
OYUNCULAR 
ALACAGIZ’

SPOR Toto 1’inci Lig 
ekiplerinden Nasa-

doga Menemenspor, Akanbi 
Rasheed’ten gelen 160 bin 
euroluk transfer yasağını 
kaldırmak için yoğun çaba 
sarf ederken, bir yandan 
da listesindeki futbolcularla 
görüşmelerini sürdürüyor. 

İlk olarak Senegalli forvet 
Honore Gomis’i transfer 
eden sarı-lacivertliler, GZT 
Giresunsporlu orta saha 
Erol Akdağ’ı radarına aldı. 
Orta saha oyuncusu Adamu 
Alhassan’ın Ankara Keçiö-

rengücü’ne satan sarı-laci-
vertlilerin Nijeryalı oyuncu-
nun yerine Erol’u düşündüğü 
ifade edildi.Erol’la büyük 
ölçüde anlaşan İzmir ekibi-
nin, transfer yasağını kaldırır 
kaldırmaz 25 yaşındaki 
futbolcuyu kadrosuna dahil 
edeceği bildirildi. Kariyerine 
Giresunspor’da başlayan 
Erol, Ankara Adliyespor ve 
Ağrı 1970 Spor takımlarında 
da oynadı. Bu sezon yine 
Giresunspor formasını Süper 
Lig’de 5 maçta terleten oyun-
cu, 45 dakika sahada kaldı.

EROL CAN iLE iLGiLENiYORLAR

Giresunspor’un, Süper 
Lig’in 20. haftasın-

da 8 Ocak Cumartesi günü 
Galatasaray ile deplasman-
da oynayacağı maç öncesi 
meraklı bir bekleyiş başladı. 
İki kulüp arasında Okan 
Kocuk belirsizliği yaşanıyor.
Galatasaray’da Fernando 
Muslera’nın sakatlığının ar-
dından Giresunspor’da kira-
lık oynayan Okan Kocuk’un 

ara transferde sarı-kırmızılı 
ekibe geri dönmesi gündeme 
gelmişti ancak aradan geçen 
zamanda bu konuda somut 
bir gelişme yaşanmadı.

Yılbaşı tatilinde ailesinin 
yanında moral depolayan 
Okan Kocuk,  GZT Gire-
sunspor’un Antalya kampı-
na katıldı ve Galatasaray 
maçı öncesi takımla birlikte 
antrenmanlara başladı. 

Galatasaray cephesinde 
ise Muslera’nın yerine yeni 
kaleci arayışlarına devam 
ediliyor.Cumartesi günü oy-
nanacak Galatasaray - GZT 
Giresunspor maçı öncesinde 
ise hem Galatasaray cephe-
sinde hem de Giresunspor 
cephesinde Okan Kocuk’un 
hangi takımın kalesini 
koruyacağı sorusu cevabını 
arıyor.

Meraklı 
Bekleyiş 
Sürüyor


