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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 
Sur Düdüğü

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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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

SOSYAL MEDYADA 
PAYLAŞILAN YAZILAR 
VE YAZIYI OKUMADAN 

‘BEĞENİ’ ATANLAR
(Yazısı Sayfa 4’te)

GULE GULE AYDIN ABi
DUAYEN DERNEKÇİ OMUZLARDA DUROĞLU’NA UĞURLANDI

AYDIN PETEKÇİ’YE ALMANYA’DA MUHTEŞEM VEDA
ALMANYA’nın Mülheim an 

der Ruhr şehirnde ikamet 
eden, Oberhausen kentinde oto-
mobil yan sanayinde üretim yapan 
„AS Petekci Kunststofftechnik“ 
isimli  işletmenin yönetim kurulu 
başkanı olan, Giresunlu iş adamı 
duayen dernekçi AYDIN PETEKÇİ 
vefat ettikten sonra,  yaklaşık 1500 
kişinin iştirak ettiği MUHTEŞEM bir 
veda töreni ile memleketi Giresun/
DUROĞLU’na uğurlandı. n 4’TE

Tevfik KARAOSMANOĞLU 
Almanya’dan yazıyor

POLiS iNTiHARLARI
TBMM GUNDEMiNDE
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Giresun Milletvekili Necati 
Tığlı, Polis intiharlarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 
yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi

CHP Giresun Millet-
vekili Necati Tığlı, 
“mesai kavramı ol-

maksızın fedakârca çalışan 
Türk Polisi, maalesef intihar 
vakalarıyla gündeme gel-
meye başlamıştır. 2021 
yılında en az 100, 2022 
yılının ilk ayında ise en 
az 6 polisimiz intihar 
etti” dedi.

 İntihar 
eden polisle-
rin, arkala-
rında bı-
raktıkları 
mektup-

lara göre mobbing, sıkıntılı 
çalışma saatleri, amir bas-
kısı, özlük haklarının yeter-
sizliği, maaş dağılımında 

yaşanan haksızlıkların 
ve lojman yetersizli-

ğinin öne çıktığını 
ifade eden Tığlı, 
“mecburi şark 
görevi tayinleri 
nedeniyle hem bo-

zulan aile düze-
ni hem de 
sosyal ve 
kültürel 
yaşam 
den-

gesinin yok olması sorunun 
ne kadar büyük olduğunu 
göstermektedir” vurgusunu 
yaptı.

CHP’li Tığlı, “polislerin 
bıraktıkları mektuplar da ter-
filerin, atamaların ve görev-
lendirmelerin siyasi ilişkilere 
göre yapılıp yapılmadığını, 
siyasi ilişkilerini kullanarak 
terfi, atama ve görevlendir-
me alan kaç polis memuru-
nun olduğunu ve hak ettiği 
halde terfi, atama ve görev-
lendirme alamayan kaç polis 
memurunun intihar ettiğini” 
sordu.            n SAYFA 2’DE

Besilik Erkek Sığır/Manda Desteği
Başvurusunda Son Gün 7 Şubat

Besilik erkek sığır desteklemesinin şartları açıklandı 
Tarım İl müdürlüğü bu konuda halkı uyardı.İşte o kriterler...

1-Besilik erkek sığır-
lar, 12 aylık yaştan 

büyük, yurt içinde doğmuş, 
küpelenmiş, TÜRKVET’e 
kaydedilmiş ve 1/1/2021–
31/12/2021 tarihleri 
arasında mevzuata uygun 
kesimhanede kesilmiş 
olmalıdır. n 3’TE

YILMAZ’DAN MADENCiLiK TEPKiSi
CHP Giresun İl 
Genel Meclisi 

grupbaşkanvekili 
Mehmet 

Yılmaz, 
Madenciliğin 
turizme zarar
verdiğini öne 

sürdü...

Yılmaz, “Tüm dünyada ve ülke-
mizde de olduğu gibi , Turizm 

ile Madencilik alanlarında  mutlaka 
çatışma durumu söz konusu olmakta-
dır. Madenciliğin ekosis-
teme  zarar vermeden, 
hangi  bölgelerde  hangi 
teknoloji ile yapılabilece-
ğine, toprağın  altındaki 
zenginliğe, üstündeki 
zenginlik olan Turizm ve 
doğanın asla feda edil-
memesi  hassasiyetinden 

yola çıkarak, Turizm ve  Madenciliğin 
Giresun için Kırmızı Çizgilerini mutla-
ka bugünden çizmek durumundayız. 
Tüm bu gerçekleri   bilimsel olarak 

masaya yatıracak bir ÇA-
LIŞTAY düzenlenmelidir 
Giresun’da.  Sonrasında 
bir Master Plan çalışması 
ile Turizm ve Madencilik 
Çatışmasını  gidererek, 
bu iki alanı  Giresun’un 
gelişmesinin lehine  çevi-
rebilmeliyiz.          n 2’DE

LAZER 
CiHAZI 
GELDi

n 3’TE

Sokak Kütüphanesi aynı yerinde
Giresun Atatürk Meydanı’nda 

kurulu bulunan ve Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
mitingi öncesinde geçici olarak kal-
dırılan sokak kütüphanesi mitingin 
ardından yeniden yerine konuldu.n 3’TE

Barış Manço’yu 
anma konserine 

yoğun ilgi!..
n 2’DE

Hayvanseverleri mutlu 
edecek bir haber de 
Giresun Valiliği’nden 

geldi. Yapılan açıklamada, 
“Giresun’un Dereli İlçesi Kümbet 
Yaylası’nın yol güzergahında 03 
Şubat 2022 tarihinde Giresun İl 
Jandarma Komutanlığı/Asayiş 
Şube Müdürlüğü Çevre Doğa 
ve Hayvanları Koruma Timi ve 
hayvansever gönüllü Eczacı 
Kezban Bektaş’ın katılımı ile 
sokak hayvanlarını  beslenme 
faaliyeti icra edilmiştir.” denildi.

Hayvanseverler, bu geliş-
meden mutluluk duyarken  

Valiliğin, Kümbet ve Tamdere 
başta olmak üzere bir çok 
yaylada yaşam mücadelesi 
veren hayvanları besleme faa-
liyetlerini duyarlı vatandaşların 
da desteğiyle  sıklaştırmasını 
istediler.

Jandarmaya ve hayvansever Eczacı Bektaş’a bravo

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

Giresun Orman Bölge 
Müdürlüğü ekipleri, 

koruma faaliyetleri sırasında 
gördükleri yıpranmış Türk 
bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Ordu’nun Mesudiye 
ilçesi Topçam Mahallesi’n-
de, Topçam Orman İşletme 
Şefi Gökhan Çağlar ve 
Orman Muhafaza Memuru 
Orhan Ercan, ormanların 
koruma, kontrol faaliyetleri 
görevindeyken bir çeşme-

nin yanındaki direkte yıp-
ranmış Türk bayrağı gördü.

Bunun üzerine Çağlar 
ve Ercan, Giresun Orman 
Bölge Müdürlüğü’nün 
talimatıyla araçlarında söz 
konusu durumlara karşı 
hazır bulundurdukları Türk 
bayrağını, yıpranmış bay-
rak ile değiştirdi.

Yerine yerleştirilen Türk 
bayrağı göndere çekildi. 

GİRESUN (AA)

Ticaret borsalarında 
yaklaşık 300 bin ton 

fındık işlem gördü
Ticaret borsalarında 

Ağustos-Aralık 2021 döne-
minde yaklaşık 300 bin ton 
fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Bor-
sasından yapılan yazılı 
açıklamada, fındık üretilen 
bölgelerdeki 21 ticaret 
borsasında, söz konusu 
dönemde gerçekleştirilen 
fındık satış işlemlerine 

ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, Ağustos-A-

ralık 2021 döneminde 
borsalarda toplam 299 bin 
706 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 69 bin 62 
tonla Ordu’da gerçekleş-
tirildi. Bu kenti 64 bin 336 
tonla Sakarya, 43 bin 789 
tonla Giresun izledi.

GİRESUN (AA)

Fındık ihracatından 
5 ayda 1,2 milyar 

dolar gelir sağlandı
Türkiye, 2021-2022 

ihraç sezonunun ilk 
5 ayında 1,2 milyar dolarlık 
fındık dış satımı yaptı.

Karadeniz Fındık ve 
Mamulleri İhracatçıları Birli-
ğinden yapılan açıklamada, 
1 Eylül 2021-31 Ocak 2022 
gerçekleştirilen fındık ihra-

cat miktarı ve geliri hakkın-
da bilgi verildi.

Sezonun 5 aylık döne-
minde, 190 bin 428 ton 
fındık satışı gerçekleştirildi-
ği belirtilen açıklamada, 1 
milyar 161 milyon 822 bin 
98 dolar kazanç sağlandığı 
kaydedildi. GİRESUN (AA)

POLiS iNTiHARLARI
TBMM GUNDEMiNDE
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Polis intiharlarıyla ilgili İçiş-
leri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi

CHP Giresun Milletve-
kili Necati Tığlı’nın 
İçişleri Bakanı Süley-

man Soylu’ya sorduğu diğer 
sorular ise şu şekilde:

• İntihar eden polislerin 
mektuplarında yer alan amir 
baskılarının ne olduğu ile ilgili 
yapılan herhangi bir araştırma 
ve çalışma var mıdır? Varsa 
ortaya çıkan sonuç nedir?

• Şark görevine tayin edil-
dikten sonra sırf aile düzeni, 
sosyal ve kültürel yaşamı 
değiştiği ya da bozulduğu için 
intihar ettiği tespit edilen kaç 
polis memuru vardır? Bu şart-
ların düzeltilmesi için Bakanlık 
tarafından yapılan herhangi bir 
çalışma var mıdır?

• İntihar eden bazı polis-
lerin bıraktıkları mektuplar 
da terfilerin, atamaların ve 
görevlendirmelerin siyasi 
ilişkilere göre yapıldığı 
yönünde çıkan haberlerin 
araştırılması için herhan-
gi bir çalışma yaptınız 
mı? Yaptıysanız, siyasi 
ilişkilerini kullanarak 

terfi, atama ve görevlendir-
me alan kaç polis memurunu 
tespit ettiniz? Haklarında hangi 
işlemleri yaptınız? Hak ettiği 
halde terfi, atama ve görev-
lendirme alamayan kaç polis 
memuru intihar etmiştir? 

• Polis intiharlarına ilişkin 
sağlıklı bir veri paylaşılmama-
sının gerekçeleri nelerdir? İn-
tihar eden polis memurlarının 
canlarının rakam-
sal değerlerle 
açıklanması 
sizi rahat-
sız etmi-
yor mu? 
İntiharların 
altında ki 
gerek-

çelerde çalışma koşullarının 
zorluğu, mobbing ve ekonomik 
zorlukların olduğu ortadayken 
Bakanlığınızın sorun yokmuş 
gibi davranmasını nasıl açıkla-
yacaksınız?

• Psikolojik olarak kendi-
sini iyi hissetmeyen emniyet 
personelinin Emniyet Genel 
Müdürlüğü bünyesinde ki 
tedavi merkezi olan “Rehberlik 
ve Psikolojik Danışma ve Sağ-
lık Birimleri”nde hasta-doktor 
gizliliği kuralının ihlal edilmesi-
ni ve hasta hakkında ki genel 
durumun il emniyet müdürlü-
ğüne bir rapor olarak sunul-
ması için tarafınızdan verilmiş 
bir talimatınız olmuş mudur? 
Talimatınız olmuş ise polislerin 

psikolojik, ekonomik, ailevi 
ya da bir başka 

nedenle çıkma-
za girdiği rapor 
ediliyorsa neden 
bunlara dair bir 
çözüm önerisi 
çalışması yapıp 
intihara eğili-
mi olabilecek 

polislerin canına kıymasından 
önce bir önlem almıyorsunuz?

 • Rehberlik ve Psikolojik 
Danışma ve Sağlık Birimle-
ri’nin aslında sağlık değil Em-
niyet Genel Müdürlüğü içinde 
fişleme merkezi olduğu doğru 
mudur?

• Emniyet çalışanlarına 
psikolojik destek hangi sıklıkla 
verilmektedir? Psikolojik destek 
alınmasının zorunlu hale geti-
rilmesi için yapmış olduğunuz 
herhangi bir çalışma var mıdır?  

• 19 Haziran 2021 tarihin-
de “Polislik bir maaş mesleği 
değildir, kim öyle düşünüyorsa 
bir dakika durmasın” tehditkâr 
sözünüze istinaden canına 
kıymak isteyen ya da kıyan bir 
polisi memuru olursa sözünü-
zü nasıl açıklayacaksınız?

 • Haftalık çalışma saat-
lerinin çok üzerinde çalışan 
polis memurlarına neden fazla 
mesai ödemesi yapılmıyor? 
Polislerin şark görevi tayinle-
rinde yaşanan adaletsizliğin 
önüne geçilmesi için neden bir 
önlem almıyorsunuz?

YILMAZ’DAN MADENCiLiK TEPKiSi
CHP Giresun İl Genel 

Meclisi grupbaşkanvekili 
Mehmet Yılmaz, 

Madenciliğin 
turizme zarar

verdiğini öne sürdü...

Değerli arkadaşlar, 
geçen ay bu mecliste 

Mavi Göl  konuşulmuştu. Tam 
da benim anlatmaya çalıştığım 
Turizm-Madencilik çatışma-
sına en somut örnek budur. 
Geçtiğimiz yıllarda 500.000 
kişinin görmeye geldiği, Gire-
sun Turizminin göz bebeği ve 

en önemli destinasyonu olan 
Mavi Göl, maalesef yukarısın-
da işletilen taş ocağı nedeniyle 
orijinal mavi rengini kaybetme 
tehlikesi altındadır. İşte bu gibi 
durumlarda Turizm mi? Maden 
mi? Karar vermek durumun-
dayız. Bunun araştırılmasını 
istiyoruz.

Değerli arkadaşlar yine 
Dereli ilçemizde, Yaylacık, ve 
Eğrianbar  Köylerinde ÇED ve 
izin aşamasında, Meşeliyatak, 
Yıldız, Yeşiltepe, Küçükahmet 
Köyleri ,Sütlüce ve Bahçeli 
Mahallerinde arama ve sondaj 
aşamalarında Madencilik pro-
jeleri yürütülmektedir. Bu köy-

lerin ve Mahallelerin Muhtarları 
ortak bir açıklama yaparak , 
gerekçeleri ile bu madenlerin 
çıkarılmasına karşı çıktılar.

Özellikle Yaylacık Köyünde 
Andezit Madeni ocağı ve mes-
kun mahal dahilinde işletme 
,hatta haritasında çayır olarak 
gösterilen köy mezarı   dahi 
proje sınırları içine alınmış 
ve dinamitle patlatma da söz 
konusu olan bir madencilik 
faaliyeti gerçekleştirmek isten-
mektedir. Söz konusu Köy ve 
mahallelerde bu konuda İl Ge-
nel Meclisi olarak bir araştırma 
yapılması için sözlü önerge 
veriyorum.” dedi.

Vahit Sütlaş Tiyatro Sahne-
si’nde belediye konservatuarı 

tarafından düzenlenen konserde 
Cihan Uzunahmetoğlu, Tolgahan 
Erdoğan ve Hayati Karaman Ba-
rış Manço’nun sevilen şarkılarını 
seslendirirken, vatandaşlar da 
hep bir ağızdan eşlik etti.

Konserde Barış Manço’nun 
Unutamadım, Gülpembe, Sarı 

Çizmeli Mehmet Ağa, Yaz Dostum 
gibi birbirinden değerli şarkıları 
hep bir ağızdan seslendirildi. 
Salonu tıklım tıklım dolduran 
vatandaşlar Barış Manço’nun şar-
kılarıyla hem nostalji yaşayarak 
hüzünlendiler, hem de efsanevi 
şarkılara ritim tutarak eşlik ettiler.

Konsere katılan vatandaşlar 
bu etkinlikten dolayı belediyeye 
teşekkür ederek: “Şarkılarıyla 
büyüdüğümüz Barış Manço için 
düzenlenen anma etkinliği prog-
ramından dolayı belediyemize 
çok teşekkür ediyoruz. Unutul-
mayacak isimlerin bu şekilde yad 
edilmesi bizi gerçekten çok mutlu 
ediyor” dediler.

‘Barış Manço’yu Şarkılarla 
Anıyoruz’ Konserine yoğun ilgi

Giresun Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
‘Barış Manço’yu Şarkı-
larla Anıyoruz’ konseri 
yoğun ilgi gördü.



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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Espiye Kaymakamlığı, 
ihtiyaç sahiplerine 15 

milyon liralık yardım yaptı

DOKAP geçen yıl 11 ilde 80 
projeyi uygulamaya koydu
Doğu Karadeniz Pro-

jesi (DOKAP) Bölge 
Kalkınma İdaresi’nce 2021 
yılında 11 ilde 100 milyon lira 
civarında yatırım tutarlı 80 
proje hayata geçirildi.

DOKAP’tan yapılan yazılı 
açıklamada, bitkisel üretim 
sektöründe 23, hayvancılık 
sektöründe 27, kültür sektö-
ründe 5, turizm sektöründe 
10 ve sulama sektöründe 15 
olmak üzere toplamda 80 
projenin uygulamaya konul-
duğu belirtildi.

Projelerin yatırım tutarının 
100 milyon lira civarında 

olduğu aktarılan açıklama-
da, 2022 yılı kapsamında 
ise 100’ün üzerinde katma 
değeri yüksek, sürdürülebilir, 
kalkınmaya, istihdama dönük 
hayata geçirilecek proje des-
teği olacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu 
sektörlerde Amasya’da 8, 
Artvin’de 7, Bayburt’ta 4, 
Çorum’da 14, Giresun’da 9, 
Gümüşhane’de 5, Ordu’da 
7, Rize’de 4, Samsun’da 10, 
Tokat’ta 8 ve Trabzon’da 4 
projenin uygulandığı ifade 
edildi.

GİRESUN (AA)

Espiye Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma Vakfınca 
(SYDV) 2021 yılında hak 
sahiplerine 15 milyon liralık 
yardım yapıldığı bildirildi.

Kaymakam Taner Tengir, 
gazetecilere, vakfın geçen 
yıla ait faaliyetleriyle ilgili 
değerlendirmede bulundu.

Tengir, 18 bin 442 ihtiyaç 

sahibi kişiye 2021’de 15 
milyon liralık yardımı yapıl-
dığını kaydederek, 2022 yılı 
çalışmalarına da başladıkla-
rını ifade etti. İhtiyaç sahibi 
aile ve kişileri tespit çalışma-
larının sürdüğünü aktaran 
Tengir, ihtiyaç sahibi hiçbir 
kişinin zor durumda bırakıl-
mayacağını sözlerine ekledi.

GİRESUN (AA)

Besilik Erkek Sığır/Manda Desteği
Başvurusunda Son Gün 7 Şubat
Besilik erkek sığır 
desteklemesinin 
şartları açıklandı 
Tarım İl müdürlüğü 
bu konuda halkı 
uyardı. İşte o 
kriterler...

2-Besilik erkek sığır-
ların asgari karkas 
ağırlıkları, aşağıda yer 

alan tablodaki gibi olmalıdır. 
IRKI KARKAS AĞIRLIĞI 

(kg/baş)
Etçi Irk ve Melezleri  320
Kombine Irk ve Melezleri 

300
Sütçü Irk ve Melezleri 280
Yerli Irk 220
Manda 200
3-Desteklemeye esas 

hayvan sayısı yılı içinde en az 

6 baş (6 dâhil) olan üreticiler, 
kırmızı et üretici birliklerinin 
bulunduğu yerlerde bu birliğe 
üye olmalıdır.

4-Kesimi yapılan sığırlar, 
kesim tarihi itibarıyla geriye 
dönük 90 günlük besi süresini 
TÜRKVET kayıtlarına göre 
müracaatçının işletmesinde ta-
mamlamış olmalıdır. Bu süre;

a)TÜRKVET’e ilk tanımlan-
dığı işletmeden kesime sevk 
edilen sığırlarda, kesim ile 
TÜRKVET’e kayıt tarihi arasıdır.

b)5996 sayılı Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanununun 36’ncı 
maddesi hükümlerine göre 
idari para cezası sonucunda 
işletmeye kayıt edilen ve bu 
işletmeden kesime gönderilen 
sığırlarda, kesim ile TÜRK-
VET’e kayıt tarihi arasıdır.

c)Satış yoluyla 2’nci, 3’üncü 

işletmelere nakledildikten son-
ra kesime sevk edilen sığırlar-
da, kesim ile TÜRKVET’teki 
işletmeye geliş tarihi arasıdır.

ç)Destekleme şartlarını 
taşıyan kurbanlık hayvanların, 
geçici kurban satış yerinde 
geçen süreleri de besi sü-
resine dahil edilir. Kurbanlık 
hayvanların destekten yarar-
lanması için mevzuata uygun 
kesimhanede kesilmiş olması 
gerekmektedir.

d)Başvuru sahibinin farklı 
işletmelerinde geçen süreler 
de besi süresine dahil edilir.

5-Bir yetiştirici en fazla 200 
baş (200 dâhil) sığırı için des-
tekten yararlandırılır.

6-Bakanlıkça mecburi kesi-
me tabi tutulan erkek sığırlar 
ile kesim sonrası muayenede 
karkasın imhasına karar veri-
len erkek sığırlar için destekle-

me ödemesi yapılmaz.

Başvuru yeri, 
şekli ve zamanı:

Üreticiler; 7 Şubat 2022 
Pazartesi günü mesai bitimi-
ne kadar merkezde Hayvan 
Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube 
Müdürlüğüne, ilçelerde ise İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlükleri-
ne, ekinde aşağıdaki belgeler 
bulunan, TCKN/VKN, işletme 
numarası ve adres bilgilerinin 
yer aldığı dilekçe ile başvurur.

1-Kesim ücreti faturası/alın-
dı makbuzu/kesilecek hayvan 
veya karkasının alım satımına 
ilişkin satış belgesinin aslı 
veya aslı/dip koçanı il/ilçe mü-
dürlüğü tarafından görülerek 
onaylanmış suretleri,

2-TÜRKVET’ten alınmış il/
ilçe müdürlüğü onaylı kesim 
raporu ile başvurusunu yapar.”

“Hastanemiz Ameliyathane 
Ünitesi Üroloji Bölümünde kul-
lanılmak üzere ihtiyaç duyulan; 

Holmium Yag Lazer Sistemi 
(Yeni Nesil Böbrek Taşı Kırma 
Cihazı) Hastanemizde kulla-
nılmak üzere Sağlık Bakanlı-
ğımız tarafından temin edilmiş 
olup, vatandaşlarımızın hizme-
tine sunulmuştur.

Holmium Yag Lazer Sistemi 
Nedir;

Holmium Yag Lazer taş 
tedavisinde en sık kullanılan 
teknolojidir. Lazer güvenli taş 
kırma cihazıdır. Böbrek ve 
idrar yolları taşlarının tedavi-
sinde kullanılmaktadır.

Ayrıca küçük boyuttaki me-
sane, böbrek, idrar yolları ve 
tümör tedavisinde de kullanıl-
maktadır.

Konuyla ilgili Başhekimimiz 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet EKİZ;

‘’Holmium Yag Lazer Sistemi 
cihazı ile vatandaşlarımıza daha 
hızlı ve konforlu tedavi olma 
imkanı sunulmuş olacaktır. 

Giresun halkı her şeyin en 
iyisini hakediyor,   Holmium 
Yag Lazer Sistemi cihazının 
Hastanemize tahsisinden do-
layı, Bakanlığımıza ve emeği 
geçen herkese Hastanemiz ve 
Giresun halkı adına teşekkür 
ederim.’’ dedi.

LAZER CiHAZI GELDi
Giresun ‘a lazer sistemi  cihazı geldi.Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, 

“Hastanemize Sağlık Bakanlığımız tarafından son model Holmium Yag Lazer Siste-
mi Cihazı tahsisi gerçekleştirilmiştir.”denildi ve şu bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı

Geçen hafta sonu Cum-
hurbaşkanımızın mitin-

gi nedeniyle Atapark bölgesine 
görevli araçların bu alana park 
ettirilmesi nedeniyle geçici 
olarak kaldırılan kütüphane 
yeniden aynı yerine getirildi.

Kamuoyunda ve bazı gaze-
telerde dile getirilen ‘Belediye 
sokak kütüphanesini kaldırdı” 
eleştirilerinin tamamen asılsız 
olduğunu ifade eden belediye 
yetkilileri, sokak kütüphanesi-
nin yeniden aynı yerde kitap-
severlerin hizmetinde olaca-
ğını bildirerek: “Biz belediye 
olarak kitap okumaya büyük 
önem veriyoruz. Düzenlediği-
miz kitap fuarı ve her hafta dü-
zenli olarak gerçekleştirdiğimiz 
kitap okuma etkinliği de bunun 
bir göstergesidir” dedi.

Sokak kütüphanesi aynı yerinde
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

24 Şubat 
2022 Cuma www.giresungundem.com

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Yıpranmış Türk 
bayrağını değiştirdi

Giresun Orman Bölge 
Müdürlüğü ekipleri, 

koruma faaliyetleri sırasında 
gördükleri yıpranmış Türk 
bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Ordu’nun Mesudiye 
ilçesi Topçam Mahallesi’n-
de, Topçam Orman İşletme 
Şefi Gökhan Çağlar ve 
Orman Muhafaza Memuru 
Orhan Ercan, ormanların 
koruma, kontrol faaliyetleri 
görevindeyken bir çeşme-

nin yanındaki direkte yıp-
ranmış Türk bayrağı gördü.

Bunun üzerine Çağlar 
ve Ercan, Giresun Orman 
Bölge Müdürlüğü’nün 
talimatıyla araçlarında söz 
konusu durumlara karşı 
hazır bulundurdukları Türk 
bayrağını, yıpranmış bay-
rak ile değiştirdi.

Yerine yerleştirilen Türk 
bayrağı göndere çekildi. 

GİRESUN (AA)

Ticaret borsalarında 
yaklaşık 300 bin ton 

fındık işlem gördü
Ticaret borsalarında 

Ağustos-Aralık 2021 döne-
minde yaklaşık 300 bin ton 
fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Bor-
sasından yapılan yazılı 
açıklamada, fındık üretilen 
bölgelerdeki 21 ticaret 
borsasında, söz konusu 
dönemde gerçekleştirilen 
fındık satış işlemlerine 

ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, Ağustos-A-

ralık 2021 döneminde 
borsalarda toplam 299 bin 
706 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 69 bin 62 
tonla Ordu’da gerçekleş-
tirildi. Bu kenti 64 bin 336 
tonla Sakarya, 43 bin 789 
tonla Giresun izledi.

GİRESUN (AA)

Fındık ihracatından 
5 ayda 1,2 milyar 

dolar gelir sağlandı
Türkiye, 2021-2022 

ihraç sezonunun ilk 
5 ayında 1,2 milyar dolarlık 
fındık dış satımı yaptı.

Karadeniz Fındık ve 
Mamulleri İhracatçıları Birli-
ğinden yapılan açıklamada, 
1 Eylül 2021-31 Ocak 2022 
gerçekleştirilen fındık ihra-

cat miktarı ve geliri hakkın-
da bilgi verildi.

Sezonun 5 aylık döne-
minde, 190 bin 428 ton 
fındık satışı gerçekleştirildi-
ği belirtilen açıklamada, 1 
milyar 161 milyon 822 bin 
98 dolar kazanç sağlandığı 
kaydedildi. GİRESUN (AA)

POLiS iNTiHARLARI
TBMM GUNDEMiNDE
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Polis intiharlarıyla ilgili İçiş-
leri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi

CHP Giresun Milletve-
kili Necati Tığlı’nın 
İçişleri Bakanı Süley-

man Soylu’ya sorduğu diğer 
sorular ise şu şekilde:

• İntihar eden polislerin 
mektuplarında yer alan amir 
baskılarının ne olduğu ile ilgili 
yapılan herhangi bir araştırma 
ve çalışma var mıdır? Varsa 
ortaya çıkan sonuç nedir?

• Şark görevine tayin edil-
dikten sonra sırf aile düzeni, 
sosyal ve kültürel yaşamı 
değiştiği ya da bozulduğu için 
intihar ettiği tespit edilen kaç 
polis memuru vardır? Bu şart-
ların düzeltilmesi için Bakanlık 
tarafından yapılan herhangi bir 
çalışma var mıdır?

• İntihar eden bazı polis-
lerin bıraktıkları mektuplar 
da terfilerin, atamaların ve 
görevlendirmelerin siyasi 
ilişkilere göre yapıldığı 
yönünde çıkan haberlerin 
araştırılması için herhan-
gi bir çalışma yaptınız 
mı? Yaptıysanız, siyasi 
ilişkilerini kullanarak 

terfi, atama ve görevlendir-
me alan kaç polis memurunu 
tespit ettiniz? Haklarında hangi 
işlemleri yaptınız? Hak ettiği 
halde terfi, atama ve görev-
lendirme alamayan kaç polis 
memuru intihar etmiştir? 

• Polis intiharlarına ilişkin 
sağlıklı bir veri paylaşılmama-
sının gerekçeleri nelerdir? İn-
tihar eden polis memurlarının 
canlarının rakam-
sal değerlerle 
açıklanması 
sizi rahat-
sız etmi-
yor mu? 
İntiharların 
altında ki 
gerek-

çelerde çalışma koşullarının 
zorluğu, mobbing ve ekonomik 
zorlukların olduğu ortadayken 
Bakanlığınızın sorun yokmuş 
gibi davranmasını nasıl açıkla-
yacaksınız?

• Psikolojik olarak kendi-
sini iyi hissetmeyen emniyet 
personelinin Emniyet Genel 
Müdürlüğü bünyesinde ki 
tedavi merkezi olan “Rehberlik 
ve Psikolojik Danışma ve Sağ-
lık Birimleri”nde hasta-doktor 
gizliliği kuralının ihlal edilmesi-
ni ve hasta hakkında ki genel 
durumun il emniyet müdürlü-
ğüne bir rapor olarak sunul-
ması için tarafınızdan verilmiş 
bir talimatınız olmuş mudur? 
Talimatınız olmuş ise polislerin 

psikolojik, ekonomik, ailevi 
ya da bir başka 

nedenle çıkma-
za girdiği rapor 
ediliyorsa neden 
bunlara dair bir 
çözüm önerisi 
çalışması yapıp 
intihara eğili-
mi olabilecek 

polislerin canına kıymasından 
önce bir önlem almıyorsunuz?

 • Rehberlik ve Psikolojik 
Danışma ve Sağlık Birimle-
ri’nin aslında sağlık değil Em-
niyet Genel Müdürlüğü içinde 
fişleme merkezi olduğu doğru 
mudur?

• Emniyet çalışanlarına 
psikolojik destek hangi sıklıkla 
verilmektedir? Psikolojik destek 
alınmasının zorunlu hale geti-
rilmesi için yapmış olduğunuz 
herhangi bir çalışma var mıdır?  

• 19 Haziran 2021 tarihin-
de “Polislik bir maaş mesleği 
değildir, kim öyle düşünüyorsa 
bir dakika durmasın” tehditkâr 
sözünüze istinaden canına 
kıymak isteyen ya da kıyan bir 
polisi memuru olursa sözünü-
zü nasıl açıklayacaksınız?

 • Haftalık çalışma saat-
lerinin çok üzerinde çalışan 
polis memurlarına neden fazla 
mesai ödemesi yapılmıyor? 
Polislerin şark görevi tayinle-
rinde yaşanan adaletsizliğin 
önüne geçilmesi için neden bir 
önlem almıyorsunuz?

YILMAZ’DAN MADENCiLiK TEPKiSi
CHP Giresun İl Genel 

Meclisi grupbaşkanvekili 
Mehmet Yılmaz, 

Madenciliğin 
turizme zarar

verdiğini öne sürdü...

Değerli arkadaşlar, 
geçen ay bu mecliste 

Mavi Göl  konuşulmuştu. Tam 
da benim anlatmaya çalıştığım 
Turizm-Madencilik çatışma-
sına en somut örnek budur. 
Geçtiğimiz yıllarda 500.000 
kişinin görmeye geldiği, Gire-
sun Turizminin göz bebeği ve 

en önemli destinasyonu olan 
Mavi Göl, maalesef yukarısın-
da işletilen taş ocağı nedeniyle 
orijinal mavi rengini kaybetme 
tehlikesi altındadır. İşte bu gibi 
durumlarda Turizm mi? Maden 
mi? Karar vermek durumun-
dayız. Bunun araştırılmasını 
istiyoruz.

Değerli arkadaşlar yine 
Dereli ilçemizde, Yaylacık, ve 
Eğrianbar  Köylerinde ÇED ve 
izin aşamasında, Meşeliyatak, 
Yıldız, Yeşiltepe, Küçükahmet 
Köyleri ,Sütlüce ve Bahçeli 
Mahallerinde arama ve sondaj 
aşamalarında Madencilik pro-
jeleri yürütülmektedir. Bu köy-

lerin ve Mahallelerin Muhtarları 
ortak bir açıklama yaparak , 
gerekçeleri ile bu madenlerin 
çıkarılmasına karşı çıktılar.

Özellikle Yaylacık Köyünde 
Andezit Madeni ocağı ve mes-
kun mahal dahilinde işletme 
,hatta haritasında çayır olarak 
gösterilen köy mezarı   dahi 
proje sınırları içine alınmış 
ve dinamitle patlatma da söz 
konusu olan bir madencilik 
faaliyeti gerçekleştirmek isten-
mektedir. Söz konusu Köy ve 
mahallelerde bu konuda İl Ge-
nel Meclisi olarak bir araştırma 
yapılması için sözlü önerge 
veriyorum.” dedi.

Vahit Sütlaş Tiyatro Sahne-
si’nde belediye konservatuarı 

tarafından düzenlenen konserde 
Cihan Uzunahmetoğlu, Tolgahan 
Erdoğan ve Hayati Karaman Ba-
rış Manço’nun sevilen şarkılarını 
seslendirirken, vatandaşlar da 
hep bir ağızdan eşlik etti.

Konserde Barış Manço’nun 
Unutamadım, Gülpembe, Sarı 

Çizmeli Mehmet Ağa, Yaz Dostum 
gibi birbirinden değerli şarkıları 
hep bir ağızdan seslendirildi. 
Salonu tıklım tıklım dolduran 
vatandaşlar Barış Manço’nun şar-
kılarıyla hem nostalji yaşayarak 
hüzünlendiler, hem de efsanevi 
şarkılara ritim tutarak eşlik ettiler.

Konsere katılan vatandaşlar 
bu etkinlikten dolayı belediyeye 
teşekkür ederek: “Şarkılarıyla 
büyüdüğümüz Barış Manço için 
düzenlenen anma etkinliği prog-
ramından dolayı belediyemize 
çok teşekkür ediyoruz. Unutul-
mayacak isimlerin bu şekilde yad 
edilmesi bizi gerçekten çok mutlu 
ediyor” dediler.

‘Barış Manço’yu Şarkılarla 
Anıyoruz’ Konserine yoğun ilgi

Giresun Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
‘Barış Manço’yu Şarkı-
larla Anıyoruz’ konseri 
yoğun ilgi gördü.



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Bugünkü sohbetimiz; 
Üst-başlıktan da anlayaca-

ğınız üzere ‘Sosyal Medyada’ 
paylaşılan ‘Sohbet Yazılarına’ 
okumadan atılan ‘Beğeni’ ve 
işaretler üzerine olacak... 

Şimdi sizde diyeceksiniz ki; 
“Yahu, durup-dururken 

şimdi o da nereden çıktı?” 
“Her şey bitti de şimdi sıra 

ona mı geldi?” gibi düşünen-
leriniz olabilir.... 

Olabilir olmasına da... 
Ancak ben bu konuyu çok 

daha önceleri yazmak istiyor-
dum ama; 

Kısmet bugüneymiş... 
Sevgili sayfa okurlarım... 
Değerli sohbet paydaşla-

rım... 
Bugünkü abuk-sabuk 

sohbetimize şöyle başlamak 
istiyorum; 

İnsan bile-bile kendini kan-
dırır veya aldatır mı hiç? 

“Hiç olur mu öyle şey” de-
diğinizi ta buradan duyar gibi 
oldum... 

Peki; 
İster yüz-yüze olsun... 
İster çağımızın nimetlerin-

den sayılan ‘sosyal medya 
üzerinden olsun. (Siyaset 
Tüccarları hariç) sohbet ettiği 
insanı ‘kandırıcı ve aldatıcı’ 
onaylamalarda veya işaretle-
melerde bulunur mu? 

Büyük bir ihtimalle bu so-
ruya da “hayır, aldatmamalı’ 
dediğinizi tahmin edebiliyo-
rum... 

Ediyorum etmesine de; 
Darılmaca yok... 
Gücenmeye hiç gerek 

yok... 
İnanın bana; 
Sosyal medya üzerinden 

yaptığımız veya başkalarının 
yaptığı ‘sayfa sohbetlerinde’ 
bir ‘duşa’ basarak, karşısın-
dakini -istem dışı da olsa- ya-
nıltan birçok ‘sayfa arkadaş-

larımız’ ve ‘paydaşlarımız’ var 
böyle...

Belki de her konuda olduğu 
gibi; 

Ya, kolaycılığı seven bir 
toplum olduğumuz için böy-
leyiz... 

Ya da; “Adam sendeciliği” 
bir türlü öteleyemediğimiz için 
bu şekilde davranıyoruz... 

Veya da ne bilim ben; 
Çok okuma alışkanlığı 

olan bir toplum olduğumuz 
için veya da her şeyi çok iyi 
bildiğimiz için böyle düşünü-
yoruz!!! 

Her neyse... 
Sözü fazla uzatmayalım... 
Sizlerin de çok iyi bildiği 

gibi; 
Bilgisayar ve cep telefonla-

rımızın ‘internet sayfalarının 
altında’ (karşı tarafla iletişim 
kurmayı onaylayan) şu işaret-
ler bulunuyor;

‘Beğen-Yorum Yap- Paylaş’ 
Ve bir başka bölümünde; 
‘Onaylıyorum’ anlamına 

gelen başparmak işareti... 
‘Muhteşem’ ifadesini 

kullanmak isteniyorsa ‘kalp’ 
işareti var... 

‘Komik’ buldunsa ‘gülen’ bir 
yüz ifadesi... 

‘Olumsuz’ bir konuysa ‘kız-
gınlığı’ anlatan bir yüz... 

‘Üzücü’ bir olay anlatılmış-
sa ‘bir damla gözyaşı’ figürü 
filan... 

Ve bu saydığımız bütün 

işaretler; 
Sosyal Medya üzerinde 

‘paylaşılan’ ne varsa onlar 
için kullanılıyor... 

Ki, günümüzde de; 
Cep telefonu olan herkes 

gündelik yaşamında bu işa-
retlerle haşır-neşir oluyor... 

Bu elektronik sohbeti kendi 
üzerimden örnekleyecek 
olursam; 

Yarım asır önce ‘daktilo’ ile 
yaptığım ‘yazı’ çalışmalarımı, 
bilgisayar edindiğim günden 
bu yana (aynı zamanda gaze-
tedeki köşemde) yayınlanan 
günlük ‘sohbet yazılarımı’ 
bilgisayar ve sosyal medya 
sayfası üzerinden yapıyo-
rum... 

Yazdığım ‘yazıların’ oku-
nup-okunmadığının ölçüsünü 
de, yine sosyal sayfamın 
altındaki işaretlerden anlıyo-

rum...
Ancak doğruyu söylemem 

gerekirse; 
Bu gelişigüzel ‘işaretleme-

lere’ çok fazla güvenemiyo-
rum... 

Daha doğrusu kendimi 
bile-bile, göz göre-göre aldat-
mak istemiyorum... 

Niye aldatayım ki birader; 
Daha ben ‘yazıyı’ payla-

şır-paylaşmaz ‘Beğeni’ duşu-
na basanlar var... 

Yazının üst başlığına oku-
duktan sonra; 

“Hadi, seni mi kıracağım. 
Senin de gönlün olsun” 
dercesine ‘Beğeni’ duşuna 
basarak ‘gönlümü yapmak 
isterken’ beni aldatanlar var... 

Vesaire, vesaire... 
Halbuki, insan her yazıyı 

okumak zorunda değil... 
Okumadığı halde herhangi 

bir ‘işaretle’ onaylamak zorun-
da da değil... 

Bu konuyu daha fazla uzat-
madan özetlersek; 

Şahsen ben (bu sayfa 
üzerinde yaptığım sohbet 
yazıları, mahalli üç gazetede 
köşe yazısı olarak yayınla-
nıyor) ben hazırladığım bu 
sohbet yazılarına -zaman ola-
rak- en az 6-7 saat araştırma 
yaptıktan sonra bu sayfalara 
düşüyorum... 

Yani, azda olsa bir hayli 
emek veriyorum... 

Ve emeğimin de ‘okunma-
dan’ gelişigüzel ‘Beğeni’ du-
şuna basılan abartılı sayılarla 
‘kandırılmak’ istemiyorum... 

Onun için sayfa okurlarım-
dan ricam; 

Lütfen ‘yazdığım sohbet 
yazılarına’ okumadan ‘Beğe-
ni’ işaretine basmayın... 

Yazıyı okuyup bitirmeden; 
Herhangi bir işaret kullan-

mayın... 
Yani, TÜİK İstatistikleri gibi 

beni aldatmayın... 
Umarım yanlış anlamamış-

sınızdır... 
Veya yanlış anlaşılmamı-

şımdır... 
Hoş kalın, 
Hoşça kalalım, 
Sağlık ve esenlik içinde 

olalım... 
Bunların olabilmesi içinde; 
Uymamız gereken toplum-

sal kurallara birlikte uyalım...

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN YAZILAR 
VE YAZIYI OKUMADAN ‘BEĞENİ’ ATANLAR

KORONA BİLE 
ENGEL DEĞİL

Ortalığı kasıp, kavuran 
KORONA salgını bile AYDIN 
PETEKÇİ’nin cenazesine 1500 
kişilik katılımı frenleyemedi. 
Almanya’nın çeşitli şehirleri-
nin yanı sıra cenaze törenine 
HOLLANDA ve BELÇİKA’dan da  
geniş çaplı katılımlar oldu.

SADECE 
GİRESUNLULAR DEĞİL

Aydın Petekçi merkezi 
Mülheim an der Ruhr mer-
kezli Giresunlular Kültür ve 
Uyum Derneğinin başkanlığını 
yaptıktan sonra, Köln merkezli 
Avrupa Giresun Dernekleri 
Federasyonunun da 2. başkan-
lığını üstlendi. DİTİB Mülhe-
im Merkez Fatih Camisinde 
yapılan cenaze namazına 
sadece Giresunlular değil diğer 

vatandaşlarda katılarak Aydın 
Petekçi’yi uğurlamaya koştular.

KİMLER VARDI
Başta ulusal Türk medya tem-

silcileri, yerel Türk gazeteleri, 
Kanal Avrupa TV yönetim kurulu 
başkanı Alipaşa Akbaş, İYİ Parti 
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler 
Başkan Yardımcısı Harun Cici, 
Duisburg eski Belediye Başkanı 

Erkan Kocalar ve maskelerden 
dolayı tanıyamadığım yüzlerce 
insan katıldı. (İsimlerini zikre-
demediğim arkadaşların affına 
sığınıyorum)

AİLESİ TAZİYELERİ 
KABUL ETTİ

Cenaze namazı öncesi ve 
sonrası merhum Aydın Petek-
çi’nin oğlu ve kardeşi Şahin 
Petekçi taziyeleri kabul ettiler. 
Biz de AVRUPA HABER yazı 
ailesi olarak şöyle diyoruz;

İMAM efendi veda törenine 
katılanlardan helallik aldı ama 
biz yine de tekrarlamakta fayda 
görüyoruz. AYDIN ABİ varsa bir 
hakkımız her zerresine kadar 
helal olsun. Işıklar içinde uyu!..

İNSANA 
YATIRIM YAPMIŞ

MERHUM Aydın Petekçi’nin 
cenaze namazına katıldıktan 
sonra şöyle bir gözlemde bulun-
dum. Aydın abi dünya zenginli-

ğiyle uğraşırken insan zengin-
liğini de ihmal etmemiş. Zira 
korona salgınına rağmen bir 
kişinin cenazesine katılmak için 
insanlar yarışıyorsa, hayatlarını 
riske atıyorsa ne mutlu kişiye. O 
kişi çevresinde sevilen ve sayı-
lan bir kişi demektir. AYDIN ABİ 
MEKANIN CENNET OLSUN!..

DAVETE İCABET 
ETMEK SÜNNETTİR

Merhum AYDIN PETEK-
Çİ’nin cenaze namazından 
sonra bir başka Giresunlu  işa-
damı ALİ TÜRK, toplu taziye ve 
hasbihal için misafirleri kendi-
sinin işlettiği EFULİM DÜĞÜN 
SALONU’na davet etti. Misa-
firlerin büyük bir bölümü daveti 
kırmadı ve EFULİM Düğün 
Salonuna icabet etti.

Elbetteki buluşmanın 
konusu yine AYDIN PETEK-
Çİ oldu. Misafirleri ağırlamak 
için elinden gelenin en iyisini 
yapan ALİ TÜRK ve ekibine 
TEŞEKKÜRLER..

GULE GULE AYDIN ABi
DUAYEN DERNEKÇİ OMUZLARDA DUROĞLU’NA UĞURLANDI

AYDIN PETEKÇİ’YE ALMANYA’DA MUHTEŞEM VEDA
Tevfik KARAOSMANOĞLU 

Almanya’dan yazıyor



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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Ali Zafer Topşir

Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Bugünkü sohbetimiz; 
Üst-başlıktan da anlayaca-

ğınız üzere ‘Sosyal Medyada’ 
paylaşılan ‘Sohbet Yazılarına’ 
okumadan atılan ‘Beğeni’ ve 
işaretler üzerine olacak... 

Şimdi sizde diyeceksiniz ki; 
“Yahu, durup-dururken 

şimdi o da nereden çıktı?” 
“Her şey bitti de şimdi sıra 

ona mı geldi?” gibi düşünen-
leriniz olabilir.... 

Olabilir olmasına da... 
Ancak ben bu konuyu çok 

daha önceleri yazmak istiyor-
dum ama; 

Kısmet bugüneymiş... 
Sevgili sayfa okurlarım... 
Değerli sohbet paydaşla-

rım... 
Bugünkü abuk-sabuk 

sohbetimize şöyle başlamak 
istiyorum; 

İnsan bile-bile kendini kan-
dırır veya aldatır mı hiç? 

“Hiç olur mu öyle şey” de-
diğinizi ta buradan duyar gibi 
oldum... 

Peki; 
İster yüz-yüze olsun... 
İster çağımızın nimetlerin-

den sayılan ‘sosyal medya 
üzerinden olsun. (Siyaset 
Tüccarları hariç) sohbet ettiği 
insanı ‘kandırıcı ve aldatıcı’ 
onaylamalarda veya işaretle-
melerde bulunur mu? 

Büyük bir ihtimalle bu so-
ruya da “hayır, aldatmamalı’ 
dediğinizi tahmin edebiliyo-
rum... 

Ediyorum etmesine de; 
Darılmaca yok... 
Gücenmeye hiç gerek 

yok... 
İnanın bana; 
Sosyal medya üzerinden 

yaptığımız veya başkalarının 
yaptığı ‘sayfa sohbetlerinde’ 
bir ‘duşa’ basarak, karşısın-
dakini -istem dışı da olsa- ya-
nıltan birçok ‘sayfa arkadaş-

larımız’ ve ‘paydaşlarımız’ var 
böyle...

Belki de her konuda olduğu 
gibi; 

Ya, kolaycılığı seven bir 
toplum olduğumuz için böy-
leyiz... 

Ya da; “Adam sendeciliği” 
bir türlü öteleyemediğimiz için 
bu şekilde davranıyoruz... 

Veya da ne bilim ben; 
Çok okuma alışkanlığı 

olan bir toplum olduğumuz 
için veya da her şeyi çok iyi 
bildiğimiz için böyle düşünü-
yoruz!!! 

Her neyse... 
Sözü fazla uzatmayalım... 
Sizlerin de çok iyi bildiği 

gibi; 
Bilgisayar ve cep telefonla-

rımızın ‘internet sayfalarının 
altında’ (karşı tarafla iletişim 
kurmayı onaylayan) şu işaret-
ler bulunuyor;

‘Beğen-Yorum Yap- Paylaş’ 
Ve bir başka bölümünde; 
‘Onaylıyorum’ anlamına 

gelen başparmak işareti... 
‘Muhteşem’ ifadesini 

kullanmak isteniyorsa ‘kalp’ 
işareti var... 

‘Komik’ buldunsa ‘gülen’ bir 
yüz ifadesi... 

‘Olumsuz’ bir konuysa ‘kız-
gınlığı’ anlatan bir yüz... 

‘Üzücü’ bir olay anlatılmış-
sa ‘bir damla gözyaşı’ figürü 
filan... 

Ve bu saydığımız bütün 

işaretler; 
Sosyal Medya üzerinde 

‘paylaşılan’ ne varsa onlar 
için kullanılıyor... 

Ki, günümüzde de; 
Cep telefonu olan herkes 

gündelik yaşamında bu işa-
retlerle haşır-neşir oluyor... 

Bu elektronik sohbeti kendi 
üzerimden örnekleyecek 
olursam; 

Yarım asır önce ‘daktilo’ ile 
yaptığım ‘yazı’ çalışmalarımı, 
bilgisayar edindiğim günden 
bu yana (aynı zamanda gaze-
tedeki köşemde) yayınlanan 
günlük ‘sohbet yazılarımı’ 
bilgisayar ve sosyal medya 
sayfası üzerinden yapıyo-
rum... 

Yazdığım ‘yazıların’ oku-
nup-okunmadığının ölçüsünü 
de, yine sosyal sayfamın 
altındaki işaretlerden anlıyo-

rum...
Ancak doğruyu söylemem 

gerekirse; 
Bu gelişigüzel ‘işaretleme-

lere’ çok fazla güvenemiyo-
rum... 

Daha doğrusu kendimi 
bile-bile, göz göre-göre aldat-
mak istemiyorum... 

Niye aldatayım ki birader; 
Daha ben ‘yazıyı’ payla-

şır-paylaşmaz ‘Beğeni’ duşu-
na basanlar var... 

Yazının üst başlığına oku-
duktan sonra; 

“Hadi, seni mi kıracağım. 
Senin de gönlün olsun” 
dercesine ‘Beğeni’ duşuna 
basarak ‘gönlümü yapmak 
isterken’ beni aldatanlar var... 

Vesaire, vesaire... 
Halbuki, insan her yazıyı 

okumak zorunda değil... 
Okumadığı halde herhangi 

bir ‘işaretle’ onaylamak zorun-
da da değil... 

Bu konuyu daha fazla uzat-
madan özetlersek; 

Şahsen ben (bu sayfa 
üzerinde yaptığım sohbet 
yazıları, mahalli üç gazetede 
köşe yazısı olarak yayınla-
nıyor) ben hazırladığım bu 
sohbet yazılarına -zaman ola-
rak- en az 6-7 saat araştırma 
yaptıktan sonra bu sayfalara 
düşüyorum... 

Yani, azda olsa bir hayli 
emek veriyorum... 

Ve emeğimin de ‘okunma-
dan’ gelişigüzel ‘Beğeni’ du-
şuna basılan abartılı sayılarla 
‘kandırılmak’ istemiyorum... 

Onun için sayfa okurlarım-
dan ricam; 

Lütfen ‘yazdığım sohbet 
yazılarına’ okumadan ‘Beğe-
ni’ işaretine basmayın... 

Yazıyı okuyup bitirmeden; 
Herhangi bir işaret kullan-

mayın... 
Yani, TÜİK İstatistikleri gibi 

beni aldatmayın... 
Umarım yanlış anlamamış-

sınızdır... 
Veya yanlış anlaşılmamı-

şımdır... 
Hoş kalın, 
Hoşça kalalım, 
Sağlık ve esenlik içinde 

olalım... 
Bunların olabilmesi içinde; 
Uymamız gereken toplum-

sal kurallara birlikte uyalım...

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN YAZILAR 
VE YAZIYI OKUMADAN ‘BEĞENİ’ ATANLAR

KORONA BİLE 
ENGEL DEĞİL

Ortalığı kasıp, kavuran 
KORONA salgını bile AYDIN 
PETEKÇİ’nin cenazesine 1500 
kişilik katılımı frenleyemedi. 
Almanya’nın çeşitli şehirleri-
nin yanı sıra cenaze törenine 
HOLLANDA ve BELÇİKA’dan da  
geniş çaplı katılımlar oldu.

SADECE 
GİRESUNLULAR DEĞİL

Aydın Petekçi merkezi 
Mülheim an der Ruhr mer-
kezli Giresunlular Kültür ve 
Uyum Derneğinin başkanlığını 
yaptıktan sonra, Köln merkezli 
Avrupa Giresun Dernekleri 
Federasyonunun da 2. başkan-
lığını üstlendi. DİTİB Mülhe-
im Merkez Fatih Camisinde 
yapılan cenaze namazına 
sadece Giresunlular değil diğer 

vatandaşlarda katılarak Aydın 
Petekçi’yi uğurlamaya koştular.

KİMLER VARDI
Başta ulusal Türk medya tem-

silcileri, yerel Türk gazeteleri, 
Kanal Avrupa TV yönetim kurulu 
başkanı Alipaşa Akbaş, İYİ Parti 
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler 
Başkan Yardımcısı Harun Cici, 
Duisburg eski Belediye Başkanı 

Erkan Kocalar ve maskelerden 
dolayı tanıyamadığım yüzlerce 
insan katıldı. (İsimlerini zikre-
demediğim arkadaşların affına 
sığınıyorum)

AİLESİ TAZİYELERİ 
KABUL ETTİ

Cenaze namazı öncesi ve 
sonrası merhum Aydın Petek-
çi’nin oğlu ve kardeşi Şahin 
Petekçi taziyeleri kabul ettiler. 
Biz de AVRUPA HABER yazı 
ailesi olarak şöyle diyoruz;

İMAM efendi veda törenine 
katılanlardan helallik aldı ama 
biz yine de tekrarlamakta fayda 
görüyoruz. AYDIN ABİ varsa bir 
hakkımız her zerresine kadar 
helal olsun. Işıklar içinde uyu!..

İNSANA 
YATIRIM YAPMIŞ

MERHUM Aydın Petekçi’nin 
cenaze namazına katıldıktan 
sonra şöyle bir gözlemde bulun-
dum. Aydın abi dünya zenginli-

ğiyle uğraşırken insan zengin-
liğini de ihmal etmemiş. Zira 
korona salgınına rağmen bir 
kişinin cenazesine katılmak için 
insanlar yarışıyorsa, hayatlarını 
riske atıyorsa ne mutlu kişiye. O 
kişi çevresinde sevilen ve sayı-
lan bir kişi demektir. AYDIN ABİ 
MEKANIN CENNET OLSUN!..

DAVETE İCABET 
ETMEK SÜNNETTİR

Merhum AYDIN PETEK-
Çİ’nin cenaze namazından 
sonra bir başka Giresunlu  işa-
damı ALİ TÜRK, toplu taziye ve 
hasbihal için misafirleri kendi-
sinin işlettiği EFULİM DÜĞÜN 
SALONU’na davet etti. Misa-
firlerin büyük bir bölümü daveti 
kırmadı ve EFULİM Düğün 
Salonuna icabet etti.

Elbetteki buluşmanın 
konusu yine AYDIN PETEK-
Çİ oldu. Misafirleri ağırlamak 
için elinden gelenin en iyisini 
yapan ALİ TÜRK ve ekibine 
TEŞEKKÜRLER..

GULE GULE AYDIN ABi
DUAYEN DERNEKÇİ OMUZLARDA DUROĞLU’NA UĞURLANDI

AYDIN PETEKÇİ’YE ALMANYA’DA MUHTEŞEM VEDA
Tevfik KARAOSMANOĞLU 

Almanya’dan yazıyor

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

54 Şubat 
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Adana’da dü-
zenlenen  4. 
Geleneksel 

İllerarası Kurtuluş Kupası 
Karate Şampiyonası’na 
karate antrenörü Ercan 
Kara nezaretinde katılan 
Tirebolu Halk Eğitim 
Merkezi Karate Takımı, 
76 kiloda bir birincilik ve 
2’de ikincilik alma başarı-
sını gösterdi.

Çok sayıda sporcunun 
katıldığı Adana’daki şam-
piyonada Tirebolu Halk 
Eğitim Merkezi Karate 
Takımı’ndan Berke Bay-
kal, kilosunda birincilik 

kürsüsüne çıkarken; ilçe-
ye altın madalya getirdi. 
Yine aynı şampiyonada 
başarılı sonuçlara imza 
atan diğer sporcularımız-
dan Emir Batuhan Topal 
ve Ömer Tunahan Topal 
kardeşler de kilolarında 
ikinci sırayı elde ederek 
gümüş madalyanın sahi-
bi oldular. 

Karate antrenörü 
Kara, Adana’daki şam-
piyonada başarı göste-
ren sporcularını tebrik 
ederken; onlarla bir kez 
daha gurur duyduğunu 
ifade etti.

TiREBOLU’YA
GURURLA DONDULER
Adana’da yapılan 4. Geleneksel Kurtuluş Kupası’na katılan Tirebolu Halk 

Eğitim Merkezi Karate Takımı, bir birincilik ve 2’de ikincilik aldı…

Pyerre’den 
beklentiler 
büyük

Takıma takviyeler ko-
nusunda bilgiler veren 

Giresunspor Teknik adamı 
Hakan Keleş,” Genelde de-
fansif anlamda sistemi zaten 
oturtmuştuk. Ofansif bölgeler 
ile kenar ve santrafor almayı 
düşünüyoruz. Pyerre’i aldık, 
yetenekli bir oyuncu. Takı-
mımıza katkı sağlayacağına 
inanıyoruz. Takıma uyum sü-
reci, katkıları anlamında çok 
şey bekliyoruz. İstediğimiz 
şeyleri de sahaya yansıtır” 
diye konuştu.

Konyaspor, Spor 
Toto Süper 

Lig’in 24. haftasın-
da bugün  sahasın-
da Giresunspor ile 
oynayacağı maçın 
hazırlıklarına yaptı-
ğı  son antrenmanla 
tamamladı.

Teknik Direktör İlhan 
Palut ve yardımcı ant-
renörler yönetiminde 
Kayacık Tesisleri’nde 
gerçekleştirilen antren-
man salonda yapılan 
aktivasyon çalışması 
ile başladı. İdman 
daha sonra sahada 

çabukluk hareketleri ile 
devam etti. Futbolcu-
lar, antrenmanı taktik 
çalışmanın ardından 
oynanan çift kale maç 
ile tamamladı.Tedavi-
sine devam edilen ve 
takımdan ayrı çalışan 
Sokol Cikalleshi id-
manda yer almadı.

İttifak Holding 
Konyaspor’un 

‘Çevre Geleceğe Miras-
tır’ sloganıyla hayata 
geçirdiği ‘Yeşil Tribün’ 
projesi, GZT Giresuns-
por maçında devam 
edecek.

İttifak Holding 
Konyaspor’un, cuma 

günü sahasında 
oynayacağı GZT 

Giresunspor  
maçının biletle-
ri satışa çıktı. 
Giresunspor 
maçında 

‘Yeşil Tribün’ proje 
kapsamında bilet alan-
lar, stadyumun Güney 
Üst C bloğunda maçı 
izleyebilecek. Projeden 
yararlanmak isteyen 
taraftar, 5 adet plastik 
ya da cam atık şişeyi 
stadyum passolig gişe-
si yanına kurulan çevre 
standına bırakmaları 
gerekiyor. Atık şişeleri 
teslim eden taraftar, 
stantta bulunan görevli-
lerden aldıkları mak-
buzla bilet yükleyerek 
maçı izleyebilecek.

SON PROVAYI YAPTILAR

‘Yeşil Tribün’ projesi, 
Giresunspor maçında 

devam edecek



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: 64 Şubat 2022 Cuma

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

Deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Giresunspor 
bu zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılacağına inanıyor.

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

 

 

 

55 OYUNCUDAN 
7 TANESi YABANCI

Spor Toto Süper 
Lig’in ilk yarı-

sında forma giyen 21 
yaş altındaki 55 oyun-
cudan yedisi yabancı. 
Bu oyunculardan FT 
Antalyasporlu Mukairu 
ve ÖKY Malatyasporlu 
Nshimirimana’yı 1000 ve 
500 dakikanın üzerinde 
forma giyenlerin arasında 
zaten saymıştık. Diğer 
beş genç yabancıdan 
ikisi bu sezon gençleştir-
me parolasıyla yola çıkan 
Galatasaray’dan, ikisi 
ligin en düşük yaş ortala-
masına sahip Y. Malat-
yaspor’dan, birisi de A. 
Alanyaspor’dan. Liste-
deki 2000 doğumlu iki 
Galatasaraylıdan Fransız 
sağ bek Sacha Boey üç 
maçta 270, Portekizli orta 
saha oyuncusu Gustavo 

Assunçao ise iki maçta 
134 dakika oynama şan-
sı buldu. Boey’in sakatlık 
sebebiyle az süre aldığı-
nı ve bir aksilik olmazsa 
ikinci yarıda daha uzun 
süre oynayabileceğini de 
vurgulamak gerekiyor.

Y. Malatyaspor ise liste-
ye Nshimirimana dışında 
iki oyuncu daha soktu. 
Her ikisi de Ganalı olay iki 
oyuncudan 2000 doğumlu 
stoper Philip Gameli Awu-
ku dört maçta 97 dakika, 
2002 doğumlu forvet Haqi 
Osman da sekiz maçta 
84 dakika süre aldı. Ligin 
ilk yarısında forma şansı 
bulan son genç yabancı 
ise A. Alanyaspor forma-
sını bir maçta yedi dakika 
sırtında taşıyan 2001 
doğumlu Moritanyalı kanat 
oyuncusu El Mami Tetah.

GZT Giresunspor, lige 
verilen milli maç ara-
sı dolayısıyla geldiği 

Antalya’da hazırlıklarını ta-
mamladı ve Konya’ya geçerek 
bu akşam oynayacağı  karşı-
laşmayı beklemeye koyuldu.

 Yeşil beyazlı ekip, Serik’e 
bağlı Belek turizm merkezinde, 
ligin 24’üncü haftasında dep-
lasmanda oynayacağı İttifak 
Holding Konyaspor maçına 
hazırlandı..GZT Giresunspor 
Teknik Direktörü Hakan Keleş 
Kampı perşembe günü ta-
mamladıklarını ve  Konya’ya 
geçtiklerini söyledi.

Keleş” Giresun’da hava 
muhalefetinden dolayı şartlar 
kötüydü. Burası daha uygun-

du, zaten eksik futbolcular, 
sakat futbolcular, onların tedavi 
süreci vardı. Yoğun bir şekilde 
çalıştık. Rakibimiz Konya ve 
bu maça iyi hazırlandık. Yeni 
transferimiz Pyerre geldi. 1-2 
oyuncu daha gelecek. En iyi 
şekilde hazırlanmaya çalıştık.
Konya’dan iyi bişr sonuçla dö-
neceğimize inanıyorum” dedi.

ADANASPOR’A GİTTİ
Bir sezonda aynı ligde 

mücadele eden iki takımda da 
forma giydiği için Süper Lig ta-
kımlarıyla görüşemeyen Emre 
Taşdemr, TFF 1. Lig ekİplerİn-
den Adanaspor le anlaştı.

Bu sezon Galatasaray ve 
Giresunspor formaları giyen 

26 yaşındaki sol bek, Çota-
naklar ile yol ayrımına gitmek 
zorunda kalmıştı. Oyuncunun 
1.Lig ekiplerinden Adanaspor 
ile prensip anlaşması yaptığı 
ve sezon sonuna kadar kiralık 
olarak alt ligde forma giyeceği 
öğrenildi

DÜĞMEYE BASILDI !
Giresunspor’un Beşik-

taş’tan ayrılması gündemde 
olan Ljajic ile görüşeceği iddia 
edildi.Süper Ligde Yeni Malat-
yaspor başta olmak üzere bazı 
takımların transfer listesinde 
yer aldığı bilinen tecrübeli 
oyuncunun adı Giresunspor ile 
de anılmaya başlandı. İddiaya 
göre Giresunspor yönetimi bu 

oyuncunun transferinin gerçek-
leşmesi için düğmeye bastı.

OKAN KONUSU 
KAPANDI

Galatasaray’ın kaleci Okan 
Kocuk’u geri çağırmasıyla ilgili 
gündeme gelen ve Oğulcan 
Çağlayan takasını kapsayan 
durumla ilgili bilgi veren Hakan 
Keleş, Galatasaray Okan 
Kocuk’u istiyordu ama yeni bir 
kaleci ile anlaştılar. Bu saatten 
sonra bu durumun kapandığını 
söyleyebiliriz. Biz de bu durum 
karşısında oyuncu istemiştik. 
Böyle bir süreç olmuştu ama 
Okan’ın zaten gitmesini istemi-
yorduk” şeklinde konuştu

KELES, ‘KONYA’DAN iYi
SONUCLA DONECEGiZ’

Milli maç arasını Antalya’da değerlendiren Giresunspor, zorlu deplasmanda 
Konyaspor karşısına bu akşam çıkacak.Müsabaka saat 20.00 da başlayacak.


