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ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN
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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
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SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI
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UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de
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 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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Palyatif Bakım

ZAM YAĞMURLARI 
DURMAYACAKSA 

HER GÜN BÖYLE ZAM 
YAPILACAKSA 
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HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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ABDULLAH KESKİN
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ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA
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GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI
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UĞUR GEZİCİ
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HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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Palyatif Bakım

Fahiş fiyat 
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müthiş başarı!..
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Ahmed ÇITLAKOĞLU

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
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 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Açıklamasında Öztürk: 
“Son zamanlarda 
Giresun Limanıyla ile 

ilgili yoğun tartışmalar yaşan-
maktadır. Bu tarşmalar, şehrin 
enerjisini tüketmekte, limanda 
çalışan insanlara işlerini kay-
betme korkusu yaşatmakta ve 
Giresun olarak ortak hedefler 
doğrultusunda çalışma moti-
vasyonumuzu bozmaktadır. 
Bu sorunlar aşılarak Giresun 
Limanının çalışması şehrin bü-
yük çoğunluğunun istediği bir 
şeydir. AK PARTİ iktidarının 20 
yıllık süreci içerisinde Giresun 
olarak en büyük eksikliklerimiz-
den bir tanesi Giresun Lima-
nının aktif çalışmaması, şehir 
ekonomisine katkı sağlama-
ması idi. Çünkü liman geçmiş 
koalisyonlar zamanında özel-

leştirilmiş, bu özelleştirmeden 
sonra alan firma limanı sadece 
boş olarak elinde tutmuş, arada 
kömür gemileri gelip gitmiştir. 
Bu durumdan da aklı başında 
her bir Giresunlu hemşerimiz 
şikâyet etmiştir. 2017 yılında 
limanı şu anki liman işletmeci 
devraldıktan sonra limanı aktif 
olarak işletmeye başlamış, 
şehir ekonomisine istihdam 
sağlayarak doğrudan ve 
dolaylı yollarla yüzlerce işçiye, 
nakliyeciye, sanayi esnafına, 
fırıncısına, lokantacısına, otel-
cisine ve daha birçok hemşe-
rimize katkı sağlamıştır. Ancak 
yük limanları için bir ihtiyaç 
olan depo ve silolar yapılmaya 
başlanınca bu sefer şehrin 
manzarasını, görüntüsünü 
bozduğu gerekçesiyle bazı 

kesimler üzerinden tartışmalar 
ortaya çıkmıştır. Bunun üzeri-
ne Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın 1,5 yıl öncesinde Giresun 
ziyareti sırasında bazı kişilerin 

şikâyeti üzerine bu depoların 
şehrin görüntüsünü bozduğu 
gerekçesiyle siloların kaldırıl-
masına karar verilmişti. 

n SAYFA 4’TE

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun Limanı’nın 
kapatılmamasını istedi ve herkesi krizi çözmek için destek vermeye çağırdı

OZTURK: LiMAN MENDERES’iN GiRESUN’A
HATIRASIDIR KAPANMASIN

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, son günlerde yoğun 
tartışmalara konu olan Giresun Limanı hakkında açıklamalarda bulundu

GiRESUN’UN
iCi YANDI
22. Dönem Giresun Milletvekili ve Giresun eski Beledi-

ye Başkanlarından Mehmet Işık hayatını kaybetti

Beyefendililiği ile 
tanınan, güleryüzlü, 

adil, kapısı herkese açık bir 
devlet adamı olan Meh-
met Işık’ın ölümü büyük 
üzüntü yarattı. 2 dönem 
kalp kırmadan örnek bir 
Belediye Başkanlığı yapan 
Işık, Mali disiplin yönünden 
de Belediye’de iz bırakmış 
ve belediye itibarını hiçbir 
dönem ayaklara düşürme-
mişti..

Bir süredir rahatsız olan 
Işık, yaşlılığa dayalı rahat-
sızların nüksetmesi üzerine 
tedavi görüyordu.

Orman Mühendisi ve 
Orman Bölge Müdürlüğü 
yaptıktan sonra devlet 
görevini sonlandıran Işık, 
CHP Giresun teşkilatına 
girmiş ve iki dönem 10 yıl 
süreyle Belediye Başkanlığı 

yapmıştı. 
Belediye Başkanlığı-

nından sonra 22. Dönem 
Giresun Milletvekili olarak 
parlamentoda bulunmuştu.

Kale’deki toplantıda ekip 
üyeleri tek tek projelerini 

ve fikirlerini anlattı
Köse’nin ekibinde İbrahim Usta 

gibi marka ve duayen bir siyaset-
çi de bulunuyor. Usta önemli bir 
proje de açıkladı. Usta, “Göreve 
gelince tüm esnafımızı kucakla-
yacağız ve iz bırakacak projelere 
imza atacağız” dedi.

Başkan adayı Köse ise üyelere 
seslenerek, “12 Şubat’ta yapı-
lacak kongrede tüm üyelerden 
destek bekliyoruz” dedi.

MEHMET KOSE VE EKiBi BASINA TANITILDI
Giresun Marangozlar Odası Başkan adayı Mehmet Köse ve ekibi dün Kale Restaurant’ta basına tanıtıldı

Giresun Esnaf Odaları 
Birliği ve Sivil Toplum 

örgütleri bugün saat 12.00’de 
Giresun Atapark’ta basın 
açıklaması yaparak limanın 
kapatılmamasını isteyecek

Limanda çalışan işçiler ve 
Kamyoncular Kooperatifi de 
il genelinde Limanda ekmek 
yiyen Kamyoncu esnafı ve 
aileleri ile açıklamaya destek 
verecek.

GESOB VE LiMAN iSCiLERi
SAAT 12.00’DE ATAPARK’TA
ACIKLAMA YAPACAK

İyi Parti Dereli Teşkilatı, 
elektrik faturalarını protes-

to etti ve fatura yaktı. Dereli 
İlçe Başkanı İsmail Bektaşoğ-
lu’nun organize ettiği etkinliğe, 
İyi Parti İl Başkanı Abdülkadir 
Eroğlu, Deva Partisi İl Başkanı 
Özgür Okusal ve ilçe Başkan-
larıyla kalabalık bir vatandaş 

topluluğu katıldı. Törende 
konuşan Başkan Bektaşoğlu, 
esnafın zorda olduğunu ifade 
ederek iktidarı göreve çağırdı. 
Bektaşoğlu, “İktidar artık halka 
elektrik veremez hale geldi. Ar-
tık bu yükü taşıyamıyor. Bizler 
halkın sesi olmayı sürdürece-
ğiz” dedi.

BEKTASOGLU: iKTiDAR ELEKTRiK VEREMEZ HALE GELDi
DSi’DEN
CEVAP
VAR

n 2’DE
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR
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Hüseyin Özbek
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Ali Zafer Topşir

Fahiş fiyat operasyonunda 
müthiş başarı!..

Tebrikler ve teşekkürler…
İyi ki market ve pazarda-

ki fahiş fiyatlara operasyon 
düzenlendi!.. ‼ Demek ki 
operasyon düzenlenmemiş 
olsaymış, market raflarındaki 
bugün şikayetçi olduğumuz 
fiyatlar belki de 2-3 misli daha 
fazla olacaktı…

***
Bugün 35 liralık patlı-

can belki 70-80, otuz liralık 
salatalık 60-70, yirmi üç liralık 
domates 50-60, yirmi altı liralık 
sivri biber 60-70 lira olacaktı!..

Keza 3-4 ay önce 70 liralık 
5 litrelik zeytin (çiçek) yağlarını 
bugün 145-150 liraya alabili-
yorsak operasyon olmasaydı 
belki de bu yağları 200-250 
liraya alacaktık..

***
Bu itibarla “35 liraya patlı-

can, 30 liraya salatalık, 150 
liraya yağ mı olur” diye şikâyet 
etmek yerine…

“Bakanlarımız ve devlet 
yetkililerimizden Allah razı 
olsun, iyi ki varlar… Ya onlar 
olmasaydı ne olurdu halimiz?.. 
Onlar olmasaydı patlıcanı 70-
80’e, salatalığı 60-70’e, yağı 
200-250’ye yemek zorunda 
kalacaktık!..” diye; şükretmek 
gerekir!..

***
Bendeniz, artık “Nerede 

kaldı fahiş fiyatla mücadele?.. 
Marketlerdeki fiyatlara Bakan, 
onları gören yok mu?” diye 
sormuyor ve eleştirmiyorum...

Hususen “İyi ki varlar, iyi 
ki Bakıyorlar ve görüyorlar” 
diye; hizmetleri tebrik ediyor, 
Elhamdülillah diyerek Rabbi-
me de şükrediyor…

11 subat 2022 basin 
ilan

Odamızın Yönetim Kurulunca alınan 2022 
Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki 
gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 
19/03/2022 Cumartesi günü saat 10:00’da Aksu 
Mahallesi Pazar Sok.No:1 Giresun Altın Palace 
Toplantı Salonu Giresun adresinde yapılacaktır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanmaması 
durumunda Genel Kurul aynı yerde 26.03.2022 
Cumartesi günü saat 10:00’da yapılacaktır.
Bütün Oda üyelerinin bu toplantıda hazır 
bulunmaları önemle rica olunur.  

İbrahim ÇELTİK
Giresun Şoförler ve 

Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı
GÜNDEM MADDELERİ:
1-) Açılış
2-) Başkanlık Divanının Teşekkülü.
3-) Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşının Okunması.
4-) Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama 
Yetkisi Verilmesi.
5-) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 
Okunması Ve Müzakeresi.
6-) Denetim Kurulu Raporunun Okunması Ve 
Müzakeresi.
7-) Bilanço, Gelir Ve Gider Hesaplarının 
Okunması Ve Müzakeresi.
8-) Bilanço, Gelir Ve Gider Hesaplarının Kabulü 
Veya Reddi.
9-) Yönetim Kurulu Ve Denetim Kurulunun Ayrı 
Ayrı İbrası.
10-) Yeni Dönem Çalışma Programı İle Bu 
Program İçinde Yer Alacak Olan Eğitim, Teorik 
Ve Pratik Kurs Programları Ve Tahmini Bütçenin 
ve Bütçe Notunun Görüşülmesi, Kabulü Veya 
Reddi.
11-) Aylık Ücretlerin, Huzur Haklarının, Yolluk ve 
Konaklama Ücretlerinin Tespit Edilmesi.
12-) Dilek ve Temenniler.
13-) Seçimler.
14-) Kapanış. 

KONGRE İLANI 
GİRESUN ŞOFÖRLER 
VE OTOMOBİLCİLER 

ESNAF ODASI 
BAŞKANLIĞINDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01551141)

Dr. Öğrt. Üyesi Berkan ŞAHİN
Başhekim

8 şubat 2022 basın ilan

Giresun Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Yılmaz Can, turizm 

fakültesi binasının çatısında dün 
çıkan yangınla ilgili inceleme 
başlattıklarını bildirdi.

Prof. Dr. Can, Keşap ilçesin-
deki fakültede gazetecilere, dün 
fakülte binasında çıkan yangının 
nedeninin henüz tam olarak 
belirlenemediğini söyledi.

Giresun, Ordu ve Trabzon ile 
çevre ilçelerin itfaiyelerinin mü-
dahale ettiği yangında, binada 
ciddi hasar oluştuğunu aktaran 
Can, hasar tespit çalışmalarına 
başlandığını ifade etti.

Can, çalışmalar için 3 ekip 
oluşturulduğunu kaydederek, 
şöyle devam etti:

“Makine mühendisi arka-
daşlarımız kendi alanlarıyla 
ilgili tespitlerde bulunacaklar. 
Elektrik mühendisi arkadaş-
larımız da kendi alanlarındaki 

hasarı tespit edecekler. İnşaat 
mühendisi ve mimar arkadaş-
larımız da yine kendi alanla-
rıyla ilgili tespitler yapacaklar. 
Tespitlerimiz çok hızlı yapıla-
cak. Bugün akşam ya da yarın 
rapor sunulacak. Tespitlerin 

ardından hızlı şekilde onarım 
çalışmalarına başlanacak.”

Binada bu sabah kendisinin 
de incelemelerde bulunduğunu 
anlatan Can, “Havalandırma 
sistemi tamamen yanmış. 
Hatta bu yangını binanın içe-

risine çeken bu sistem olmuş. 
Bu sistem tümüyle devre dışı 
diyebiliriz. Tavanlar çok zarar 
görmüş. Yine bugün itibarıyla 
bir inceleme de başlatıyoruz. 
Yangının çıkışı, seyri ve sön-
dürülmesi, bu süreçte bir ihmal 
var mı? Bir kusur var mı? Bir 
ön inceleme başlatıyoruz.” 
diye konuştu.

Can, 28 Şubat’ta ikinci eğitim 
döneminin başlayacağını, öğ-
rencilerin mağdur olmaması için 
gerekli tedbirlerin alındığını da 
kaydetti.

Keşap ilçesinde bir okul bina-
sının geçici olarak kendilerine 
tahsis edileceğini aktaran Can, 
fakülte binasında eğitim gören 
Keşap ve Dereli Meslek Yük-
sekokulları öğrencileri için de 
Giresun veya Keşap’ta uygun 
bina arayışlarının olduğunu 
sözlerine ekledi.

GİRESUN (AA)

DSİ, Alucra 
Göleti ile ilgili 

eleştirelere açıklık 
getirdi.CHP Millet-

vekili Necati Tığlı’nın açıklama-
larına cevap verilen açıklamada 
“8 Şubat 2022 tarihli Giresun 
yerel gazetelerinde CHP Giresun 
Milletvekili Sayın Necati Tığlı’nın 
Alucra Göleti ile alakalı ifadeleri-
ne yer verilmiş olup, DSİ Genel 
Müdürlüğü olarak projenin son 
durumu ile aşağıdaki açıklamanın 
yapılmasını gerekli görmekteyiz.”-
denildi…Açıklamada şu noktalara 
dikkat edildi

“Giresun Alucra Göleti işinin 
ihalesi 10.03.2014 tarihinde yapı-
larak 8.538.500,00 TL sözleşme 
bedeliyle Polat Hafr. İnş. San. 

ve Tic. Ltd. Şti. + Polat Yol Yapı 
Müh.-Muhammet POLAT Ortak 
Girişimi ile 25.02.2014 tarihinde 
sözleşme imzalanmıştır. 

Giresun Alucra Göleti’nin 
gövde tipi kil çekirdekli kaya dolgu 
olup temelden yüksekliği 44,00 m, 
kret uzunluğu 145 m’ dir. Toplam 
gövde dolgu hacmi ise 342.000 
m3’ dür. Toplam depolama hacmi 
3.415.076 m3’ dür. Brüt sulama 
alanı 1164 ha’ dır. 

Gövde dolgusuna 2016 
yılı Eylül ayında başlanmıştır. 
27.08.2018 tarihinden itibaren 
de su tutulmaya başlanmıştır. 
İş, 16.09.2018 tarihinde tamam-
lanmıştır. Göl su seviyesi Kasım 
2018 itibariyle Normal Su Sevi-
yesine (1715,70 m) ulaşmış olup, 

dolusavak yapısı kullanılmaya 
başlanmıştır.

Ancak 16.03.2019 tarihinde 
mansaptan su çıkışı olduğu 
haberi Bölge Müdürlüğümüze 
ulaşmıştır. Bölge Müdürlüğümüz 
ve Genel Müdürlüğümüz ilgili 
personelleri gölet yerinde incele-
melerde bulunmuş olup dereye 
deşarj vanasının açılmasıyla 
birlikte rezervuardaki aktif hac-
mi oluşturan 2.513.202 m3’su 
kontrollü bir şekilde boşaltılmış 
olup, mansapta olabilecek riskler 
bertaraf edilmiştir.

Gölet gövdesinde olan zafiyet-
ten dolayı durum tespiti yapıl-
dıktan sonra 24.02.2020 tarih 
ve 127546 sayılı Olur ile iş fesih 
edilmiştir.  

Devam eden süreçte rehabili-
tasyon projesi yapımı sözleşmesi 
imzalanmış ve iş kapsamında 
rehabilitasyona dönük formülas-
yon geliştirilmiştir. 02.09.2021 
tarihi itibarıyla de rehabilitasyon 
projeleri tamamlanmıştır.

24.01.2021 tarih ve 1963936 
sayılı yazı ile yapım ihalesi izni 
talep edilmiştir. İhale izni bek-
lenmektedir. İhale izni alınma-
sına müteakip yapım ihalesine 
çıkılacaktır. İşe ait sözleşmenin 
imzalanmasıyla 10 gün içerisinde 
rehabilitasyon işlemine başla-
nacaktır. 2023 yılında sulama 
inşaatıyla birlikte eş zamanlı 
olarak tamamlanarak tüm tesisler 
işletmeye alınacaktır.

Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi binasında hasar tespit çalışmalarına başlandı
CAN’DAN YANGIN DEGERLENDiRMESi

GİRESUN ALUCRA GÖLETİ’NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

DSi’DEN CEVAP VAR

Cadde ve sokaklarda bulunan 
ekonomik ömrünü tamam-

lamış olan konteynerler yenilenen 
tasarımı, estetiği hijyen kurallarına 
uygun kullanılışı ile yeni nesil mo-
dern ve fonksiyonel konteynerler ile 
değiştiriliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri 
tarafından yapılan açıklamada, çevre 
ve insan sağlığını doğrudan etki 
eden çöp konteynerleri noktasında 
şehir genelinde maksimum düzeyde 
hassasiyet gösterildiği belirtilerek: 

“Yaşam odaklı ve etkin bir temizlik 
hizmeti verebilmek adına ekiplerimiz 
faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. 
Bu çerçevede cadde ve sokakların 
temizliği için ekiplerimiz durmaksı-
zın sahadalar. Şehir yaşamının en 
temel parçalarından biri haline gelen 
çöp kovaları ve çöp konteynerlerinin 
sağlıklı bir şekilde hizmet vermesi, 
gerek insan gerekse çevre sağlığının 
olmazsa olmaz kuralıdır. Bu nedenle 
konteyner ve kovaların sürekli olarak 
takibini yapıyoruz” denildi.

Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çürümüş, kırılmış, oksitlenmiş ve çevreye 
kötü koku yaymasının önüne geçilemeyen çöp konteynerlerini değiştiriyor.

COP KONTEYNERLERi YENiLENiYOR



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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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

500.00
250.00

Sayfa Sekreteri (Editör)

11 Şubat 
2022 Cuma

SAYI:
6221

200200
50

 

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

Fahiş fiyat operasyonunda 
müthiş başarı!..

Tebrikler ve teşekkürler…
İyi ki market ve pazarda-

ki fahiş fiyatlara operasyon 
düzenlendi!.. ‼ Demek ki 
operasyon düzenlenmemiş 
olsaymış, market raflarındaki 
bugün şikayetçi olduğumuz 
fiyatlar belki de 2-3 misli daha 
fazla olacaktı…

***
Bugün 35 liralık patlı-

can belki 70-80, otuz liralık 
salatalık 60-70, yirmi üç liralık 
domates 50-60, yirmi altı liralık 
sivri biber 60-70 lira olacaktı!..

Keza 3-4 ay önce 70 liralık 
5 litrelik zeytin (çiçek) yağlarını 
bugün 145-150 liraya alabili-
yorsak operasyon olmasaydı 
belki de bu yağları 200-250 
liraya alacaktık..

***
Bu itibarla “35 liraya patlı-

can, 30 liraya salatalık, 150 
liraya yağ mı olur” diye şikâyet 
etmek yerine…

“Bakanlarımız ve devlet 
yetkililerimizden Allah razı 
olsun, iyi ki varlar… Ya onlar 
olmasaydı ne olurdu halimiz?.. 
Onlar olmasaydı patlıcanı 70-
80’e, salatalığı 60-70’e, yağı 
200-250’ye yemek zorunda 
kalacaktık!..” diye; şükretmek 
gerekir!..

***
Bendeniz, artık “Nerede 

kaldı fahiş fiyatla mücadele?.. 
Marketlerdeki fiyatlara Bakan, 
onları gören yok mu?” diye 
sormuyor ve eleştirmiyorum...

Hususen “İyi ki varlar, iyi 
ki Bakıyorlar ve görüyorlar” 
diye; hizmetleri tebrik ediyor, 
Elhamdülillah diyerek Rabbi-
me de şükrediyor…

11 subat 2022 basin 
ilan

Odamızın Yönetim Kurulunca alınan 2022 
Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki 
gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 
19/03/2022 Cumartesi günü saat 10:00’da Aksu 
Mahallesi Pazar Sok.No:1 Giresun Altın Palace 
Toplantı Salonu Giresun adresinde yapılacaktır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanmaması 
durumunda Genel Kurul aynı yerde 26.03.2022 
Cumartesi günü saat 10:00’da yapılacaktır.
Bütün Oda üyelerinin bu toplantıda hazır 
bulunmaları önemle rica olunur.  

İbrahim ÇELTİK
Giresun Şoförler ve 

Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı
GÜNDEM MADDELERİ:
1-) Açılış
2-) Başkanlık Divanının Teşekkülü.
3-) Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşının Okunması.
4-) Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama 
Yetkisi Verilmesi.
5-) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 
Okunması Ve Müzakeresi.
6-) Denetim Kurulu Raporunun Okunması Ve 
Müzakeresi.
7-) Bilanço, Gelir Ve Gider Hesaplarının 
Okunması Ve Müzakeresi.
8-) Bilanço, Gelir Ve Gider Hesaplarının Kabulü 
Veya Reddi.
9-) Yönetim Kurulu Ve Denetim Kurulunun Ayrı 
Ayrı İbrası.
10-) Yeni Dönem Çalışma Programı İle Bu 
Program İçinde Yer Alacak Olan Eğitim, Teorik 
Ve Pratik Kurs Programları Ve Tahmini Bütçenin 
ve Bütçe Notunun Görüşülmesi, Kabulü Veya 
Reddi.
11-) Aylık Ücretlerin, Huzur Haklarının, Yolluk ve 
Konaklama Ücretlerinin Tespit Edilmesi.
12-) Dilek ve Temenniler.
13-) Seçimler.
14-) Kapanış. 

KONGRE İLANI 
GİRESUN ŞOFÖRLER 
VE OTOMOBİLCİLER 

ESNAF ODASI 
BAŞKANLIĞINDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01551141)

Dr. Öğrt. Üyesi Berkan ŞAHİN
Başhekim

8 şubat 2022 basın ilan

Giresun Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Yılmaz Can, turizm 

fakültesi binasının çatısında dün 
çıkan yangınla ilgili inceleme 
başlattıklarını bildirdi.

Prof. Dr. Can, Keşap ilçesin-
deki fakültede gazetecilere, dün 
fakülte binasında çıkan yangının 
nedeninin henüz tam olarak 
belirlenemediğini söyledi.

Giresun, Ordu ve Trabzon ile 
çevre ilçelerin itfaiyelerinin mü-
dahale ettiği yangında, binada 
ciddi hasar oluştuğunu aktaran 
Can, hasar tespit çalışmalarına 
başlandığını ifade etti.

Can, çalışmalar için 3 ekip 
oluşturulduğunu kaydederek, 
şöyle devam etti:

“Makine mühendisi arka-
daşlarımız kendi alanlarıyla 
ilgili tespitlerde bulunacaklar. 
Elektrik mühendisi arkadaş-
larımız da kendi alanlarındaki 

hasarı tespit edecekler. İnşaat 
mühendisi ve mimar arkadaş-
larımız da yine kendi alanla-
rıyla ilgili tespitler yapacaklar. 
Tespitlerimiz çok hızlı yapıla-
cak. Bugün akşam ya da yarın 
rapor sunulacak. Tespitlerin 

ardından hızlı şekilde onarım 
çalışmalarına başlanacak.”

Binada bu sabah kendisinin 
de incelemelerde bulunduğunu 
anlatan Can, “Havalandırma 
sistemi tamamen yanmış. 
Hatta bu yangını binanın içe-

risine çeken bu sistem olmuş. 
Bu sistem tümüyle devre dışı 
diyebiliriz. Tavanlar çok zarar 
görmüş. Yine bugün itibarıyla 
bir inceleme de başlatıyoruz. 
Yangının çıkışı, seyri ve sön-
dürülmesi, bu süreçte bir ihmal 
var mı? Bir kusur var mı? Bir 
ön inceleme başlatıyoruz.” 
diye konuştu.

Can, 28 Şubat’ta ikinci eğitim 
döneminin başlayacağını, öğ-
rencilerin mağdur olmaması için 
gerekli tedbirlerin alındığını da 
kaydetti.

Keşap ilçesinde bir okul bina-
sının geçici olarak kendilerine 
tahsis edileceğini aktaran Can, 
fakülte binasında eğitim gören 
Keşap ve Dereli Meslek Yük-
sekokulları öğrencileri için de 
Giresun veya Keşap’ta uygun 
bina arayışlarının olduğunu 
sözlerine ekledi.

GİRESUN (AA)

DSİ, Alucra 
Göleti ile ilgili 

eleştirelere açıklık 
getirdi.CHP Millet-

vekili Necati Tığlı’nın açıklama-
larına cevap verilen açıklamada 
“8 Şubat 2022 tarihli Giresun 
yerel gazetelerinde CHP Giresun 
Milletvekili Sayın Necati Tığlı’nın 
Alucra Göleti ile alakalı ifadeleri-
ne yer verilmiş olup, DSİ Genel 
Müdürlüğü olarak projenin son 
durumu ile aşağıdaki açıklamanın 
yapılmasını gerekli görmekteyiz.”-
denildi…Açıklamada şu noktalara 
dikkat edildi

“Giresun Alucra Göleti işinin 
ihalesi 10.03.2014 tarihinde yapı-
larak 8.538.500,00 TL sözleşme 
bedeliyle Polat Hafr. İnş. San. 

ve Tic. Ltd. Şti. + Polat Yol Yapı 
Müh.-Muhammet POLAT Ortak 
Girişimi ile 25.02.2014 tarihinde 
sözleşme imzalanmıştır. 

Giresun Alucra Göleti’nin 
gövde tipi kil çekirdekli kaya dolgu 
olup temelden yüksekliği 44,00 m, 
kret uzunluğu 145 m’ dir. Toplam 
gövde dolgu hacmi ise 342.000 
m3’ dür. Toplam depolama hacmi 
3.415.076 m3’ dür. Brüt sulama 
alanı 1164 ha’ dır. 

Gövde dolgusuna 2016 
yılı Eylül ayında başlanmıştır. 
27.08.2018 tarihinden itibaren 
de su tutulmaya başlanmıştır. 
İş, 16.09.2018 tarihinde tamam-
lanmıştır. Göl su seviyesi Kasım 
2018 itibariyle Normal Su Sevi-
yesine (1715,70 m) ulaşmış olup, 

dolusavak yapısı kullanılmaya 
başlanmıştır.

Ancak 16.03.2019 tarihinde 
mansaptan su çıkışı olduğu 
haberi Bölge Müdürlüğümüze 
ulaşmıştır. Bölge Müdürlüğümüz 
ve Genel Müdürlüğümüz ilgili 
personelleri gölet yerinde incele-
melerde bulunmuş olup dereye 
deşarj vanasının açılmasıyla 
birlikte rezervuardaki aktif hac-
mi oluşturan 2.513.202 m3’su 
kontrollü bir şekilde boşaltılmış 
olup, mansapta olabilecek riskler 
bertaraf edilmiştir.

Gölet gövdesinde olan zafiyet-
ten dolayı durum tespiti yapıl-
dıktan sonra 24.02.2020 tarih 
ve 127546 sayılı Olur ile iş fesih 
edilmiştir.  

Devam eden süreçte rehabili-
tasyon projesi yapımı sözleşmesi 
imzalanmış ve iş kapsamında 
rehabilitasyona dönük formülas-
yon geliştirilmiştir. 02.09.2021 
tarihi itibarıyla de rehabilitasyon 
projeleri tamamlanmıştır.

24.01.2021 tarih ve 1963936 
sayılı yazı ile yapım ihalesi izni 
talep edilmiştir. İhale izni bek-
lenmektedir. İhale izni alınma-
sına müteakip yapım ihalesine 
çıkılacaktır. İşe ait sözleşmenin 
imzalanmasıyla 10 gün içerisinde 
rehabilitasyon işlemine başla-
nacaktır. 2023 yılında sulama 
inşaatıyla birlikte eş zamanlı 
olarak tamamlanarak tüm tesisler 
işletmeye alınacaktır.

Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi binasında hasar tespit çalışmalarına başlandı
CAN’DAN YANGIN DEGERLENDiRMESi

GİRESUN ALUCRA GÖLETİ’NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

DSi’DEN CEVAP VAR

Cadde ve sokaklarda bulunan 
ekonomik ömrünü tamam-

lamış olan konteynerler yenilenen 
tasarımı, estetiği hijyen kurallarına 
uygun kullanılışı ile yeni nesil mo-
dern ve fonksiyonel konteynerler ile 
değiştiriliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri 
tarafından yapılan açıklamada, çevre 
ve insan sağlığını doğrudan etki 
eden çöp konteynerleri noktasında 
şehir genelinde maksimum düzeyde 
hassasiyet gösterildiği belirtilerek: 

“Yaşam odaklı ve etkin bir temizlik 
hizmeti verebilmek adına ekiplerimiz 
faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. 
Bu çerçevede cadde ve sokakların 
temizliği için ekiplerimiz durmaksı-
zın sahadalar. Şehir yaşamının en 
temel parçalarından biri haline gelen 
çöp kovaları ve çöp konteynerlerinin 
sağlıklı bir şekilde hizmet vermesi, 
gerek insan gerekse çevre sağlığının 
olmazsa olmaz kuralıdır. Bu nedenle 
konteyner ve kovaların sürekli olarak 
takibini yapıyoruz” denildi.

Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çürümüş, kırılmış, oksitlenmiş ve çevreye 
kötü koku yaymasının önüne geçilemeyen çöp konteynerlerini değiştiriyor.

COP KONTEYNERLERi YENiLENiYOR
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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

411 Şubat 
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Ve en önemlisi de; 
Her koyun kendi bacağından 

asılacaksa... 
Vay! başımıza gelenler vay! 
Gün geçmiyor ki;
“Motorine şu kadar zam 

yapıldı...” 
“Benzinin fiyatları bilmem 

şuraya çıkarıldı” haberi dinle-
meyelim...

Sabah-akşam ‘zam’ haberle-
rini dinlemekten gına geldik... 

Durmadan; 
“Buna zam geldi, şuna zam 

geldi” haberleri dinliyoruz... 
Ve bu ‘zam’ haberlerine o 

kadar çok alıştık ki; 
Yaşadığımız günlük olaylar-

dan birisi olarak görüyoruz... 
Yani, normal sayıyoruz... 
Hatta muhabbet olsun diye 

kendi aramızda gırgır konusu 
yapıp;

“Yahu bu kez çok az zam 
yaptılar” diyerek gülüp-eğleni-
yoruz!... 

Gülüp-eğleniyoruz dedikse; 
Her zaman da ulu-orta gül-

müyoruz ha!... 
Bazen de birdenbire durgun-

laşıyoruz... 
Çenemizi ellerimizin arasına 

koyarak; 
Ve kulağımızın yanında ‘top 

atılsa’ duymayacak bir şekilde 
ve uzun uzun uzaklara bakarak 
düşünüyoruz! 

Düşünüyoruz düşünmesine 
ama... 

Doğruyu söylemek gerekir-
se; 

Neyi düşündüğümüzü de 
doğru-dürüst bilmiyoruz... 

Kim bilir;
Belki de -farkında olmadan- 

kafayı üşütüyoruz! 
Her neyse... 
Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Kafayı üşütme belirtileri 

az-buçuk bizde de var olacak 
ki; 

Her zamankinden daha 
uzun bir ‘giriş’ yaptık sohbeti-
mize... 

Yani, bir türlü anlatmak iste-
ğimiz konuya giremedik... 

Efendim; 
Sizlerde mutlaka kendi he-

sabınızı yapmışsınızdır ya... 
Sakına-sakın, siz-siz olun; 
Kendi özel arabanızla uzun 

yolculuğa çıkmayı denemeyin... 
Benden söylemesi; 

Gittiğiniz yerden bir 
daha geldiğiniz yere geri 
dönemezsiniz... 

Dönseniz de; 
Bütçenizde büyük 

delikler açarsınız... 
Örnek mi istiyorsunuz? 
Alın size Giresun-İs-

tanbul arası bir maliyet 
örneği; 

Özel otomobilinizle 
İstanbul’a gidip-gelmeyi 
düşünüyorsanız... 

Ortalama 1.800 liralık 
yakıt harcayacağınızı 
göze alacaksınız... 

Peki o zaman ne yapacak-
sınız? 

Geriye yapılacak tek şey 
kalıyor; 

Ya, uçukla veya da karayo-
luyla yolculuk yapacaksınız... 

Şimdi sizde bu durumda 
belki diyeceksinizdir ki; 

“Yahu, herkesin uçukla 
yolculuk yapmaya gücü yetmez 
ki kardeşim” 

“Ekonomik gücü olanı var, 
olmayanı var.” 

“Üstelik uçak biletleri de o 
kadar ucuz değil ki” 

Hangi uçakla gidiş-geliş 
yapmaya kalksan; 

Gidiş-geliş ücreti olarak 
(ortalama) ona da ‘bin lira’ do-
layında para ödeyeceksin... 

Eğer yanında eşini de götü-
rürsen yine ‘2 bin lira’ verecek-
sin... 

İster özel otomobilinle git... 
İstersen uçakla seyahat et... 
Ha astın, ha kazığa bağla-

dın! 
Hiç fark etmiyor ki diyenleri-

niz de olacaktır mutlaka... 

Böyle düşünenler varsa 
eğer... 

Ki, mutlaka vardır... 
O zamanda tavsiye edilecek 

bir tek şey kalıyor; 
Gezip-tozmak senin neyi-

ne... 
Oturun ‘oturduğunuz’ yer-

de... 
Gezmek-tozmak bizim işimiz 

değil... 
Bizim işimiz;
Büyüklerimizin sözünü 

dinlemek... 
Onlara biat etmek... 
Elini-etiğini öpmek... 
Eğer onlara bir dil uzatan 

olursa da; 
Gerektiğinde akraba, 

kapı-komşu hatırını bir tarafa 
bırakıp, onların mutluluğu ve 
bekası için birbirimizle kavga 
etmek!... 

Özetlersek... 
İzniniz olursa, konuyu 

şuraya bağlayarak özetlemek 
istiyorum; 

Atadan-dededen kalma ne 
kadar kamusal birikimimiz var-
sa ve serbest piyasanın keyfini 
yapma adına; özelleştirdik de 

ne oldu? 
Ufacık bir rüzgar-

da... 
Küçücük bir kar 

yağışında... 
Elektriklerin bir-

denbire ‘kesilmesini’ 
mi önledik? 

Hangi siyasi 
görüşten olursanız 
olun... 

Ama Allah’ınızı-Ki-
tabınızı severseniz 
doğruyu konuşun; 

Elektrikler eskiden 
-kamu adına- devletin elindey-
ken, adam boyu kar yağardı 
da, elektriklerde (bir-iki saa-
tin) dışında hiçbir kesinti olur 
muydu? 

Yine ‘elektrik’ ve ‘akaryakıt 
zamları’ üzerinden örnek vere-
cek olursak; 

Eskiden yapılan ‘zamlar’ 
dolayısıyla ‘protesto mitingleri’ 
yapılırdı... 

Yer ‘yerinden’ oynardı... 
Ve üstüne-üstlük, yapılan 

eylemlerden sonuçta alınırdı... 
Şimdi elektrikleri kat-kat zam 

yapılıyor... 
Allah’ın her günü ‘akaryakıt’ 

zamlarıyla yatıp-kalkılıyor... 
Hayat pahalılığından alışve-

riş için ‘pazara’ çıkılmıyor... 
Ve bütün bunlara rağmen; 

kimsenin sesi-soluğu, gıkı 
çıkmıyor!... 

Şimdi insanın aklına ister-is-
temez şu soru geliyor; 

Bir zamanlar devletin yaptı-
ğı ‘zamlara’ karşı bir araya 
gelip ve meydanlara inerek 
‘protesto eylemleri’ yapılabili-
yordu da... 

Şimdi neden ‘özel sektörün’ 
yaptığı ‘zamlara’ karşı kimsenin 
gıkı çıkmıyor? 

Şimdi yine manyakça iki 
soru daha; 

Devlet mi büyük? 
Yoksa özel sektörler devlet-

ten daha mı büyük? 
(Sonunun yanıtını vermekte 

çekincesi olanlar, şimdi değil 
de, sisler ortadan çekilip ve 
havalar sakinleşince verebilir.) 

Biliyorum; 
Söz yine fazla uzadı ama... 
Ve az önce ‘özetleyerek 

bitirelim’ dememe karşın, hala 
sohbeti uzatıp duruyorum... 

Ancak bu kez (bizlerin bel-
liğine yerleştirilen) şu sözlerle 
bitirmek istiyorum; 

“Kamu İktisadi Teşekkülleri 
sırtımızda bir kamburdur” 

“Devlet ticaretle uğraşmaz” 
“Devleti bir an önce küçült-

meliyiz” 
“Her şey özelleşecek ve 

güzelleşecek” 
“Ben zengini severim” 
“Kır şişeyi, dön köşeyi” 
“Gemisini kurtaran kaptan-

dır” 
“Her koyun, kendi bacağın-

dan asılır” vesaire. vesaire... 
Yediden-yetmişe; 
Kafamızı bu sözlerle süsle-

diler... 
Siyaseten ve kültürel olarak 

böyle beslediler... 
Ve geldik bugünlere... 
Hoş kalın, 
Hoşça kalalım, 
Sağlık ve esenlik içinde 

olalım... 
En önemlisi de; 
Ruh sağlığımızı koruyalım...

ZAM YAĞMURLARI DURMAYACAKSA 
HER GÜN BÖYLE ZAM YAPILACAKSA 

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun Limanı’nın 
kapatılmamasını istedi ve herkesi krizi çözmek için destek vermeye çağırdı

OZTURK: LiMAN MENDERES’iN GiRESUN’A
HATIRASIDIR KAPANMASIN

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, son günlerde yoğun 
tartışmalara konu olan Giresun Limanı hakkında açıklamalarda bulundu
İlgili firma da bunları 

kaldırıp başka bir yere ta-
şınması konusunda hem 

belediye, hem bakanlık nez-
dinde kendilerine uygun yer 
gösterilmesini talep etmiştir. 
Ancak, uygun yer konusunda 
bir çözüm bulunamadığı için 
depoların ikisi yıkılıp çözüm 
sonuçsuz kaldı. Daha sonra 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
29 Ocak’ta Giresun’a teşrif-
leri sırasında konu yeniden 
gündeme gelmiş ve depoların 
bir ay içinde yıkılması nihai 
olarak firmaya bildirilmiştir. 
Şu anda da ilgili firma yıkıma 
başlamıştır. Bu durumda depo-
su olmayan bir yük limanının 
işletilmesi mümkün olmaya-
cağından limanın kapanma 
ihtimali ortaya çıkmıştır. Çünkü 
yük limanı olarak işletilen 

Trabzon Limanı gibi, Samsun 
Limanı gibi tüm limanlarda 
bu depolar mevcuttur. İşte 
ortaya çıkan bu sıkıntılı durum 
karşısında hemşerilerimizin 
bu duygu ve düşünceleri-
ni geçtiğimiz hafta yapılan 
kahvaltılı istişare toplantısında 
Sayın Cumhurbaşkanımıza 
arz ettim: Giresun Limanının 
1997 yılında özelleştiğini, bu 
süre içerisinde limanın ak-
tif olarak çalıştırılmadığını, 
bundan dolayı da bu durumun 
şehrin önemli bir sorunu haline 
geldiğini, şehre ekonomik katkı 
sağlamadığını, 2017 yılında 
yeni bir firmanın limanı dev-
ralıp işletmeye başlamasıyla 
Giresun ekonomisine, hemşe-
rilerimize, istihdam, ekonomik 
katkılar yaptığını ifade ettim. 
Ancak limana yapılan depolar-

dan sonra görüntü kirliliğinden 
bazı vatandaşlarımızın rahat-
sız olduğunu bunun üzerine 
depoların kaldırılmasına karar 
verildiğini, şehrin önünün 
açılması, görüntü kirliliğinin or-

tadan kaldırılması için şu anda 
depoların yıkılmaya başlandı-
ğını ifade ettim. Depolar kaldı-
rılsın ancak, firmaya uygun bir 
yer gösterilmek suretiyle liman 
işlevini sürdürebilsin, limanın 

kapanması sonucu doğma-
sın, çünkü bu liman Giresun 
halkına Rahmetli Başbakan 
Menderes’in hatırasıdır. Sayın 
Cumhurbaşkanım temel 
dileğimiz manzara düzeltilsin 
ancak liman kapatılmasın, de-
dim. Halkımızın bu duygu ve 
düşüncelerini Sayın Cumhur-
başkanımıza arz ettim. Sayın 
Cumhurbaşkanımızda bana 
teşekkür etti.

Limanda çalışan işçilerimiz 
ve limanın öneminin farkında 
olan tüm hemşerilerimiz gibi 
biz de limanın kapatılmasını 
istemiyoruz. Evet, şehrimizin 
silueti korunsun, manzaramız 
güzel olsun, çevremiz gü-
zel olsun, vatandaşlarımızın 
hassasiyetleri dikkate alın-
sın; ama limanımız mutlaka 
çalışsın. Çünkü son 60-70 yıl 

içerisinde Giresun’umuza ya-
pılan en önemli yatırımlardan 
SEKA’mız kapandı, limanımız 
kapanmasın. Şehir olarak tüm 
aktörler, iktidar-muhalefet bir 
araya gelerek liman işletme-
cisine depoları yapabileceği 
uygun bir yer gösterip, limanın 
işlevini devam ettirmesine 
imkân sağlamalıyız. Yoksa 
komşu illerin limanları çalışıp 
şehirlerine katkı sağlarken, 
biz atalarımızın atmış yıllık 
bir emeği olan limanı kaybet-
me tehlikesiyle karşı karşıya 
kalabiliriz. O yüzden tüm 
Giresun’un tartışmaktan çok 
çözüm konusunda birbirine 
destek olmaya ihtiyacı vardır. 
Bizim derdimiz ne Ahmet ne 
Mehmet, ne de herhangi bir 
firmadır. Bizim derdimiz Gire-
sun’umuzun geleceğidir” dedi
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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

511 Şubat 
2022 Cuma www.giresungundem.com

SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 24 ..... 17 .... 6 ..... 1 ...... 42 .....17 ....25 .....57
2.İ. H. KONYASPOR ............ 23 ..... 14 .... 6 ..... 3 ...... 35 .....16 ....19 .....48
3.A. DEMİRSPOR A.Ş. ........ 24 ..... 11 .... 7 ..... 6 ...... 38 .....26 ....12 .....40
4.A. ALANYASPOR ............. 24 ..... 11 .... 6 ..... 7 ...... 42 .....34 ....8 .......39
5.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 23 ..... 11 .... 4 ..... 8 ...... 32 .....23 ....9 .......37
6.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 24 ..... 10 .... 7 ..... 7 ...... 36 .....29 ....7 .......37
7.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 24 ..... 10 .... 7 ..... 7 ...... 35 .....31 ....4 .......37
8.ATAKAŞ HATAYSPOR ..... 24 ..... 11 .... 3 ..... 10 .... 35 .....38 ....-3 ......36
9.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ..... 23 ..... 10 .... 5 ..... 8 ...... 32 .....29 ....3 .......35
10.Y. KAYSERİSPOR ........... 24 ..... 9 ...... 7 ..... 8 ...... 35 .....35 ....0 .......34
11.V. F. KARAGÜMRÜK ..... 24 ..... 9 ...... 6 ..... 9 ...... 30 .....36 ....-6 ......33
12.D. G. SİVASSPOR ........... 24 ..... 7 ...... 10 ... 7 ...... 31 .....29 ....2 .......31
13.GALATASARAY A.Ş. ..... 24 ..... 7 ...... 7 ..... 10 .... 29 .....34 ....-5 ......28
14.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 24 ..... 7 ...... 6 ..... 11 ....30 .....32 ....-2 ......27
15.GÖZTEPE A.Ş. ................. 24 ..... 7 ...... 6 ..... 11 ....28 .....33 ....-5 ......27
16.GZT GİRESUNSPOR ...... 24 ..... 7 ...... 5 ..... 12 .... 22 .....26 ....-4 ......26
17.F. TAV ANTALYASPOR .. 24 ..... 6 ...... 7 ..... 11 ....23 .....34 ....-11 ....25
18.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 24 ..... 6 ...... 4 ..... 14 .... 22 .....42 ....-20 ....22
19.ALTAY .............................. 24 ..... 6 ...... 3 ..... 15 .... 26 .....38 ....-12 ....21
20.Ö. K. Y MALATYASPOR 23 ..... 4 ...... 4 ..... 15 .... 18 .....39 ....-21 ....16

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

24. HAFTANIN SONUÇLARI
YUKATEL KAYSERİSPOR .......................4 - 3 ..............................ATAKAŞ HATAYSPOR
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR ..........1 - 0 ................................. GZT GİRESUNSPOR
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. .....5 - 1 .......................DEMİR GRUP SİVASSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. .................................1 - 0 .......................................KASIMPAŞA A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. ...................................0 - 1 ................... MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK .......1 - 0 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. ...........................................0 - 0 .............. FRAPORT TAV ANTALYASPOR
AYTEMİZ ALANYASPOR .........................1 - 1 .................................GALATASARAY A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. .........................1 - 3 ....................... ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. ............................................0 - 2 .........................................................ALTAY

NE KADAR FAYDALI
OLACAKLAR?
Spor Toto Süper Lig’de ara transfer döneminde 
takımlar kiralık oyunculara ağırlık verdi. Süper 
Lig takımları 26 futbolcuyu kadrolarına kattı.

GZT GiRESUNSPOR’DAN
SANKHARE’iN iDDiALARINA YANIT

GZT Giresunspor, Senegalli oyuncu Younousse Sankhare’in kendisine 
baskı ve tehdit uygulandığı yönündeki açıklamalarını yalanladı

GZT Giresunspor’un 
sezon başın-
da Yunan ekibi 

Panathinaikos’tan transfer 
ettiği 32 yaşındaki Younousse 
Sankhare, Süper Lig’in 11. 
haftasında oynanan Antalyas-
por karşılaşmasından bu yana 
kadroda kendine yer bula-
madı. Sadece 9 maçta forma 
şansı bulabilen Sankhare’in, 
Fransa’nın önde gelen gaze-
telerinden L’equipe’e verdiği 
röportaj Fransa’da gündem 
oldu.

Söz konusu haberlerde 
Sankhare’nin güvenliğinden 
edişe ettiği ve mobbinge 
uğradığı belirtildi.Sankhare, 
“Mümkün olan her türlü baskı-
yı yapıyorlar. Pazartesi günü 
başkan beni tehdit etti. Bana 

karşı düşmanlık var. Antren-
man zamanı özellikle sabah-

ları güvenlik olmuyor bazen. 
Şüpheli insanlar görüyorum. 
Çok temkinliyim. Korkuyo-
rum açıkçası. Böyle bir şey 
yaşamadım. Güvenliğim için 
endişeliyim. Ne yapacağımı 
bilmiyorum. Kaldığım yerde 
elektrik ve internetimi kestiler” 
diye konuştu.

Konuyla ilgili GZT 
Giresunspor’dan yazılı açık-
lama yapıldı. Açıklamada, ha-
berlerin gerçeği yansıtmadığı, 
oyuncuların gerek Giresun’da 
gerekse takımda bulunmaktan 
gayet mutlu oldukları ifade 
edildi. 

Kulübün açıklamasında 
şu ifadelere yer verildi:”Bazı 
basın yayın organlarında ve 
sosyal mecralarda futbolcu-
muz Younousse Sankhare ile 

ilgili yer alan asılsız haber ve 
iddialar kesinlikle gerçeği yan-
sıtmamaktadır. Kulübümüzü 
suçlayıcı ve küçük düşürücü 
bu art niyetli tutum ve davra-
nışları tamamıyla reddediyo-
ruz. Konu ile ilgili tüm hukuki 
süreçler başlatılmış olup kulü-
bümüz tarafından detaylı bil-
gilendirme kamuoyu ile ayrıca 
paylaşılacaktır. Bugüne kadar 
kadromuza kattığımız hiçbir 
futbolcumuz ile böyle bir prob-
lem yaşamadığımız gibi kad-
romuzda yer alan ve ailemizin 
bir parçası olarak gördüğümüz 
tüm oyuncularımızın gerek 
şehrimizde gerekse takımımız-
da bulunmaktan gayet mutlu 
olduklarının bilinmesini ister, 
konunun takdirini kamuoyuna 
bırakırız.”

Süper Lig’de 24. hafta itiba-
rıyla Süper Lig ekiplerinin 

yayın gelirinden kasasına koydu-
ğu rakam belli oldu. Buna göre 
düşme potasıyla arasında yalnız-
ca 3 puan fark kalan Galatasaray, 
167.8 milyon lirayla en büyük 
payı alırken, lider Trabzonspor 
ise 129.5 milyon lira kazandı.

Giresunspor ise kasasına 73.2 
milyon TL koydu.

Galatasaray, Süper Lig’de 
yayın geliri klasmanının zirvesin-
de yer alıyor. 13. sırada yer alan 
ve düşme potasıyla arasında 3 
puanlık bir fark bulunan sarı-
kırmızılılar, 24 hafta sonunda 
yayın gelirinden kasasına 167.8 

milyon lira 
kazandı.

BÜYÜK DİLİMLER, 
İSTANBUL’UN 
DEVLERİNE GİDİYOR

Tek yenilgisi bulunan ve 24 
maçın 17’sini kazanarak liderlik 
koltuğunda oturan aynı zaman-
da Galatasaray’a 29 puan fark 
atan Trabzonspor’un kazancı ise 
129,5 milyon lira. Bu sezon şam-
piyonluk yarışının çok uzağında 
kalan Beşiktaş ve Fenerbahçe 
de lider Trabzonspor’dan fazla 
geliri kasasına koymuş durumda. 
Liderin 20 puan gerisinde kalan 
ve 6. sırada yer alan Fenerbah-
çe, 164,3 milyon liralık gelirle 
klasmanda ikinci sırada bulu-
nuyor. Sarı-lacivertli ekiple aynı 
puana sahip ve averajla 7. sırada 
kendisine yer bulabilen Beşiktaş 
ise 151,8 milyon liralık kazanca 
ulaşmış durumda.

ANADOLU TAKIMLARI 
KÜÇÜK DİLİMLERLE 
YETİNDİ

Büyük kulüplere oranla müte-
vazı bir bütçeyle yarışan, bir maç 
eksiğine rağmen Galatasaray’a 
20, Beşiktaş ile Fenerbahçe’ye 
11 puan fark atarak ligde 2. 
sırada yer alan Konyaspor, yayın 
gelirinden şu ana dek 95,6 milyon 
lira elde edebildi. Süper Lig’e 
bu sezon yükselen ve topladığı 
40 puanla 24. haftayı 3. sırada 
kapatan Adana Demirspor, 88,1 
milyon liralık gelire ulaşabildi. 
İlçe takımı olmasına rağmen son 
yıllarda hep üst basamaklarda 
yer alan ve bu sezon da 4. sırada 
bulunan Alanyaspor, 86,6 milyon 
lirayla neredeyse Galatasaray’ın 
yarısı kadar gelire ancak uzana-
bilmiş durumda.

YAYIN GELiRiNDEN 73.2 MiLYON TL… Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun 

daha önce aldığı karara 
göre, 12 Ocak’ta başla-
yan ara transfer dönemi 8 
Şubat  gece yarısı itibarıyla 
tamamlandı. Süper Lig’de 
birçok kulüp kadrolarını 
güçlendirirken, Altay ve 
Sivasspor ara transfer dö-
neminin en sessiz takımları 
oldu. Başakşehir’in yıldız 
futbolcusu Edin Visca 4 
milyon 300 bin Euro’ya 
Trabzonspor’a transfer 
olurken, en yüksek bon-
servis bedeli ödenen isim 
olarak dikkat çekti. Listede 
ikinci sırada yer alan Antal-
yaspor forması giyen Paul 
Mukairu ise 1.90 milyon 
Euro’ya Kopenhag’a trans-
fer oldu.

2017-2018 SEZONU 
GOL KRALI GERİ 
DÖNDÜ

2017-2018 sezonunda 
Galatasaray forması ile gol 
krallığı yaşayan Bafetim-
bi Gomis, sarı-kırmızılı 
takıma geri dönerek 1.5 
yıllık sözleşme imzaladı. 
Galatasaray ara transfer 
döneminde, yine eski 
futbolcusu Semih Kaya’yı 
transfer ederken, Pena ve 
Pulgar’ı da kiralık olarak 
kadrosuna dahil etti. Fener-
bahçe, sezon başında 
Premier Lig ekiplerinden 
Watford’a kiraladığı Ozan 
Tufan’ı yeniden kadrosu-
na dahil etti. Ara transfer 
döneminde en fazla 
hareketlilik Trabzonspor’da 
yaşandı. Bordo-mavililer 
Visca’nın da araların-
da olduğu 8 futbolcuyu 
bonservisi ile kadrosuna 
katarken, Pushacz’ı kiralık 
olarak transfer etti. Bordo-
mavililer Kouassi, Emrehan 

Gedikli, Enis Destan, Yusuf 
Erdoğan ile Bursaspor’dan 
Taha Altıkardeş, Kerem 
Şen ve Batuhan Kör’ü 
renklerine bağladı.

TREZEGUET 
SÜPER LİG’DE

2019-2020 sezonu 
şampiyonu Başakşehir ara 
transfer döneminde 11 fut-
bolcu ile yollarını ayırırken, 
Serdar Gürler ve Emre 
Çolak’ı kadrosuna kattı. Tu-
runcu-lacivertli takım Salih 
Uçan, Trezeguet ve Pizzi’yi 
kiralayarak kadrosunu 
güçlendirdi.

BEŞİKTAŞ İLE 
ANLAŞAN GED-
SON, RİZESPOR 
FORMASI GİYECEK

Ara transfer dönemi-
nin en fazla ses getiren 
isimlerinden olan Ged-
son Fernandes, Çaykur 
Rizespor’a kiralandı. 
Beşiktaş 1 Temmuz 
2022 tarihinden geçerli 
olmak üzere 4 yıllık 
anlaşmaya vardığı 23 
yaşındaki futbolcu için 6 
milyon Euro ödeyecek. 
Rizespor öte yandan, 
Başakşehir’den Ponck’u 
kiralık, Eren Albayrak, 
Yusuf Sarı ve Kubilay 
Kanatsızkuş ve Papiss 
Cisse’yi bonservisi ile 
kadrosuna dahil etti.

BURAK’TAN BiR 
MADALYA DAHA

Giresun’un Karate’de yetiştirdiği 
Milli Sporcumuz Burak Özdemir, 

Kocaeli’de yapılan Büyükler Karate 
Türkiye Şampiyonası Erkekler Kumite 
60 kg’da Türkiye İkincisi oldu.

Sporcumuzun ilimizdeki antrenörü 

Şaban Dizdar Burak’ın başarılarıyla 
gurur duyduğunu belirterek, başarıları-
nın devamını diledi. Giresun Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıkla-
mada, “Burak Özdemir’i kutlar, başarıla-
rının devamını dileriz” ifadeleri kullanıldı.



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: 611 Şubat 2022 Cuma

 

 

 

Transfer yasağı bulu-
nan Altay’ın yanı sıra 
Beşiktaş ve Demir 

Grup Sivasspor da kadrosuna 
takviye yapmadı.Fenerbahçe 
ise yalnızca sezon başında 
Watford’a gönderdiği Ozan 
Tufan’ı kadrosuna geri çağırdı.
Transferin en hareketli takım-
larından lider Trabzonspor, 
Medipol Başakşehir’in önemli 
isimlerinden Edin Visca’yı kad-
rosuna katarak dikkati çekti. 
Bordo-mavili ekip Tymotesz 
Puchacz, Jean Kouassi ve 
Yusuf Erdoğan’ın yanı sıra 5 
genç oyuncuyu da renklerine 
bağladı.Galatasaray ise eski 
oyuncuları Bafetimbi Gomis 
ve Semih Kaya’nın yanı sıra 
Fiorentina’dan Erick Pulgar 
ve Barcelona’dan kaleci Inaki 
Pena’yı kiralık olarak kadrosu-
na kattı.Çaykur Rizespor ise 
Benfica’dan Gedson Fernan-
des’i sezon sonuna kadar 
kiralayarak transfer döneminin 
en çok konuşulan takımların-
dan biri oldu.

Süper Lig kulüplerinde ara 
transferde gelen ve giden 
oyuncular şöyle:

Trabzonspor
Gelenler: Taha Altıkardeş 

(Bursaspor), Enis Destan 
(Altınordu), Yusuf Erdoğan 
(Kasımpaşa), Batuhan Kör 
(Bursaspor), Kerem Şen (Bur-
saspor), Tymotesz Puchacz 
(Union Berlin-kiralık), Jean 
Kouassi (Wuhan), Edin Visca 
(Medipol Başakşehir), Emre-
han Gedikli (Bayern Leverku-
sen)

Gidenler: Abdulkadir 
Parmak (Kayserispor-kiralık), 
Yusuf Sarı (Çaykur Rizespor), 
Gervinho (Sözleşme fesih), 
Edgar Ie (Sözleşme fesih)

İttifak Holding 
Konyaspor

Gelenler: Amilton Miner-
vino da Silva (Antalyaspor), 
Alberk Koç (Çaykur Rizespor), 
Uğurcan Yazğılı (Adanaspor), 

Mehmet Erdoğan ve Deniz 
Ertaş (Altyapıdan)

Gidenler: Serdar Gürler 
(Medipol Başakşehir), Artem 
Kravets (Sözleşme fesih), Al-
per Uludağ (Adana Demirspor)

Adana Demirspor
Gelenler: Mustafa Kapı 

(LOSC Lille), Alper Uludağ 
(Konyaspor), Erhun Aksel 
Öztümer (VavaCars Fatih 
Karagümrük), İsmail Cokçalış 
(Kulüpsüz), Damjan Djokovic 
(Çaykur Rizespor-kiralık), Loic 
Remy (Çaykur Rizespor)

Gidenler: Francis Ezeh 
(Tuzlaspor-kiralık), İzzet Çelik 
(Diyarbekirspor-kiralık)

Aytemiz Alanyaspor
Gelenler: Emirhan Doğan 

(Bursaspor), Erencan Yardımcı 
(Eyüpspor-kiralık)

Gidenler: Ahmet Ildiz 
(Eyüpspor), Khouma Babacar 
(Kiralıktan geri döndü- Sassu-
olo)

Medipol Başakşehir
Gelenler: Serdar Gürler 

(İttifak Holding Konyaspor), 
Salih Uçan (Beşiktaş-kiralık), 
Trezeguet (Aston Villa-kiralık), 

Pizzi (Benfica-kiralık), Emre 
Çolak (Atakaş Hatayspor)

Gidenler: Edin Visca (Trab-
zonspor), Emre Kaplan (Ata-
kaş Hatayspor-kiralık), Ahmed 
Kutucu (Sandhausen-kiralık), 
Peter Zulj (Fehervar-kiralık), 
Carlos Ponck (Çaykur Ri-
zespor-kiralık), Enzo Crivelli 
(Saint-Etienne-kiralık), Okec-
hukwu Azubuike (Öznur Kablo 
Yeni Malatyaspor-kiralık), Mi-
guel Vieira (Sözleşme fesih), 
Alya Toure (Jammerbugt-kira-
lık), Sekou Tidiany Bangoura 
(Jammerbugt-kiralık)

Fenerbahçe
Gelenler: Ozan Tufan (Wat-

ford) (Kiralıktan geri geldi)
Gidenler: Sinan Gümüş 

(Sözleşme feshi), Fatih Yiğit 
Şanlıtürk (Ümraniyespor), 
Max Meyer (Midtjlland-kiralık), 
Allahyar Sayyadmanesh (Hull 
City-kiralık), Muhammed Gü-
müşkaya (Giresunspor-kiralık)

Beşiktaş
Gidenler: Atakan Üner (Üm-

raniyespor-kiralık), Salih Uçan 
(Medipol Başakşehir-kiralık), 
Ajdin Hasic (Ümraniyespor-ki-
ralık)

Atakaş Hatayspor
Gelenler: Mahmud Kahraba 

(El Ahli-kiralık), Emre Kaplan 
(Medipol Başakşehir-kiralık), 
Selimcan Temel (İnegölspor), 
Yassine Benzia (Dijon-kiralık)

Gidenler: Bülent Cevahir 
(sözleşme feshi)Gaziantep 
FKGelenler: Luka Stankovski 
(Rabotniçki)

Gidenler: Kenan Özer (Söz-
leşme fesih- Öznur Kablo Yeni 
Malatyaspor), Junior Jefferson 
(Sözleşme fesih), Dicko (Öz-
nur Kablo Yeni Malatyaspor), 
Yusuf Türk (Kiralık-Bursaspor), 
Enver Cenk Şahin (Sözleşme 
fesih-Bursaspor)

Yukatel Kayserispor
Gelenler: Andrea Bertolacci 

(VavaCars Fatih Karagümrük), 
Arif Kocaman (Sakaryaspor), 
Yıldırım Mert Çetin (Hellas 
Verona-kiralık), Abdulkadir 
Parmak (Trabzonspor-kiralık),

Gidenler: Anthony Uzo-
dimma (Ankara Keçiörengü-
cü-kiralık), Nurettin Korkmaz 
(Trofense-kiralık)

VavaCars 
Fatih Karagümrük

Gelenler: Abdoulaye Toure 
(Genoa-Kiralık), Kristijan Bist-
rovic (CSKA Moskova-Kiralık), 
Davide Biraschi (Genoa-Kiralık)

Gidenler: Andrea Bertolacci 
(Yukatel Kayserispor), Tunay 
Torun (Kasımpaşa), Vegar 
Hedenstad (Valerenga), Erhun 
Öztümer (Adana Demirspor), 
Efe Tatlı (Adanaspor-kiralık)

Galatasaray
Gelenler: Bafetimbi Gomis 

(El Hilal), Erick Pulgar (Fio-
rentina-kiralık), Inaki Pena 
(Barcelona-kiralık), Semih 
Kaya (Öznur Kablo Yeni Malat-
yaspor)

Gidenler: Mbaye Diag-
ne (Geçici fesih), DeAndre 
Yedlin (Inter Miami), Christian 
Luyindama (El Taawon-kiralık), 
Oğulcan Çağlayan, Jesse Se-

kidika (Eyüpspor-kiralık), Aytaç 
Kara (Göztepe-kiralık), Atalay 
Babacan (Bereket Sigorta Üm-
raniyespor-kiralık), Gustavo 
Assunçao (Famalica-kiralıktan 
döndü), Berk Balaban (Niğde 
Anadolu-kiralık)

Kasımpaşa
Gelenler: Uros Spajic (Kras-

nodar), Rayane Aabid (Öznur 
Kablo Yeni Malatyaspor), 
Tunay Torun (VavaCars Fatih 
Karagümrük), Mamadou Fall 
(Charleroi), Jackson Muleka 
(Standard Liege-kiralık), Awer 
Mabil (Midtjylland-kiralık)

Gidenler: Yusuf Erdoğan 
(Trabzonspor), Nicolai Jörgen-
sen (Kopenhag), Nabil Dirar 
(Sözleşme fesih), Kevin Varga 
(Sözleşme fesih)

Göztepe
Gelenler: Franco Di San-

to (San Lorenzo), François 
Moubandje (Dinamo Zag-
reb-kiralık), Aytaç Kara (Ga-
latasaray-kiralık), Kenan Piric 
(Atromitos Athen), Oussama 
Tannane (Vitesse)

Gidenler: Şefik Abalı, Brown 
Ideye, Balazs Megyeri (AEL 
Limassol)

GZT Giresunspor
Gelenler: Muhammed Gü-

müşkaya (Fenerbahçe-kiralık), 
Chiquinho (Benfica-kiralık)

Gidenler: Çekdar Orhan 
(Tuzlaspor-kiralık)

Fraport TAV 
Antalyaspor

Gelenler: Admir Mehmedi 
(Wolfsburg), Fernando Lu-
cas Martins (Beijing Guoan), 
Alassane Ndao (El Ahli-kira-
lık), Luiz Adriano (Palmeiras), 

Sinan Gümüş (Fenerbahçe)
Gidenler: Enzo Crivelli 

(Saint-Etienne), Eren Albay-
rak (Çaykur Rizespor), Paul 
Mukairu (Kopenhag), Amilton 
Minervino (İttifak Holding Kon-
yaspor), Ersin Zehir (Dordre-
cht), Erkan Eyibil (Stuttgart),

Çaykur Rizespor
Gelenler: Gedson Fernan-

des (Benfica-kiralık), Carlos 
Ponck (Başakşehir-kiralık), 
Eren Albayrak (Fraport TAV 
Antalyaspor), Kubilay Ka-
natsızkuş (Öznur Kablo Yeni 
Malatyaspor), Yusuf Sarı 
(Trabzonspor), Papis Cisse 
(serbest)

Gidenler: Yasin Pehlivan 
(Manisa FK), Eren Karadağ 
(Adanaspor-kiralık), Loic 
Remy (sözleşme fesih), 
Nathan Monzango (sözleşme 
fesih), Seyfettin Anıl Yaşar 
(Menemenspor-kiralık) Doko-
vic (Adana Demirspor)

Altay
Gidenler: Erhan Çelenk 

(Manisa FK)

Öznur Kablo 
Yeni Malatyaspor

Gelenler: Godfred Don-
sah (Crotone), Azubuike 
Okechukwu (Demir Grup 
Sivasspor-kiralık), Kenan Özer 
(Gaziantep FK), Nouha Dicko 
(Gaziantep FK), Mehdi Zeffa-
ne (Krylya Sovetov Samara), 
Gaston Campi (FC Arouca), 
Barış Başdaş

Gidenler: Semih Kaya (Ga-
latasaray), Rayane Aabid (Ka-
sımpaşa), Kubilay Kanatsızkuş 
(Çaykur Rizespor), Wallace 
Fortuna, Walter Bwalya (El 
Ahli Kahire), Hasan Özkan

GiRESUNSPOR
2 OYUNCU iLE KAPATTI
Futbolda “ara transfer” olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için sona 

ererken, Spor Toto Süper Lig’de 3 ekip dışında takımlar kadrolarını güçlendirmeye çalıştı


