
Sayı: 5859Sayfa: 1 Yıl: 18 Fiyatı: 75 Kuruş

Giresun  Trabzon Sahil Yolu
Dereli Kavşağı No: 1 

GİRESUN

EPosta: 
bereket.gubre@hotmail.com 

SANAYi TiCARET LiMiTE ŞiRKETi
BEREKET iNSAAT

GÜNDEM
GiRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

BAZI ANILAR 
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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NE DİYOR?
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SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
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BİNA YIKIMLARI
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UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de
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 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU
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Palyatif Bakım

BELDEN AŞAĞI 
YAPILAN SİYASET 
DÜELLO ŞEKLİNE 
GELDİ NİHAYET
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HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te) (Yazısı Sayfa 3'te

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 4'de) (Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

(Yazısı Sayfa 3’te)

BAŞARI...

ODULLU YAZAR SEMiH OZTURK iLE DOBRA DOBRA
Giresun’da Sosyal Bilimler Lisesine gelerek öğrenciler ile buluşan Giresunlu ödüllü yazar Semih Öztürk, öğrencilere yazarlık hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Varlık dergisi 
ve Varlık Ya-

yınevi’nin kurucusu 
Yaşar Nabi Nayır 
anısına her yıl şiir ve 
öykü dallarında veri-
len edebiyat ödülünü 
“Önce Dağlar Kar 
Tutacak” dosyası ile 
kazanan Öztürk son-
rasında aynı dosyayı 
kitaplaştırdı. n 2’DE

Espiye Kaymakamı Tengir 
şehit annesini ziyaret etti

n 3’TE

Giresun Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji 
servisi, öğretim üyesi Dr. Murat DANIŞMAN 

öncülüğünde çalışmalara  start verdi. Murat Danış-
man liderliğinde “Çocuk Ortopedisi” tanı ve tedavileri 
hastane bünyesinde uygulanmaya başladı. n 3’TE

Kar Temizleme 
Çalışmalarına 

Başlandı

n
 4

’T
E

Kara, “Oyna 
GİRESUN oyna. 
Ankara’da bü-

rokratlar  tek tek görevden 
alınıyor. Örneğin Orta 
Öğretim Genel Müdürü 
sayın Ercan Türk, Türk 
Havayolları Genel müdürü 
sayın İlker Avcı, TARIM 
Kredi Genel Müdürü İsmail 
Kemaloğlu, TMSF Başkanı 
sayın Muhittin Gülal ve en 
son DSİ Genel Müdürü 
Kaya Yıldız görevden yok 
yere alındılar. 

Peki bu Giresun’a 
bürokratsız nasıl yatırım 
gelecek? Bu Giresun böyle 
duyarsız ve sorumsuz-
lukla gelecek kuşaklara 
nasıl hesap verecek? Bu 
başarısızlık ve sorumsuz-
luğu siyasilere yükleyerek 
hiç kimse kendini teselli 

etmesin. 
Bu kritik süreçte milletin 

temsilcisi olan vekillerimizi 
suçlama yerine, vekillerimi-
ze tam destek verip yanla-
rında olduğumuzu beyan 
ederek ellerini güçlendir-
meliyiz… Bizlerin desteği 
ile Giresun’un hakkının sa-
vunulmasını sağlamalıyız. 

Hepimiz bu sorumsuzlu-
ğun bedelini ortak ödeme-
liyiz veya toplumsal daya-
nışma ile bu haksızlığa net 
tepkimizi koymalıyız. Şunu 
da açıkça ifade etmekten 
çekinmeyelim. İktidarın 
Giresun’a artık ihtiyacı yok 
mu bunu da sorgulayalım 
ve kemençe havası ile 
teselli olma yerine; AĞLA 
GİRESUN AĞLA DEMELİ-
YİZ” şeklinde konuştu. 

Haber: Mustafa Cici

Kelamoğlu, Gülal, Türk ve Avcı’dan sonra Kaya Yıldız’ın da görevden alınması GESOB’un sert tepkisine neden oldu

KARA’DAN ‘OYNA GiRESUN OYNA’ CAGRISI
GESOB Başkanı Ali Kara, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız’ın görevden alınmasına sert tepki gösterdi. 

Kendi Facebook sayfasında net ifadeler kullanan Kara, Giresun’un sahipsiz olduğunu öne sürdü

ALİ KARA

ERCAN TÜRK MUHİTTİN GÜLAL

KAYA YILDIZ

BAYRAKTAR’DAN KARA’YA TEBRiK

n 2’DE

Eroğlu: Fındık Haftası 
Giresun’da Kutlansın

n 2’DE

Çocuk Ortopedisi Bölümü devrede

İyi Parti Giresun İl Baş-
kanı Abdülkadir Eroğlu, 

Ulusal Fındık Konseyi 
kararlarına tepki gösterdi.

345 bin tonun 
üzerinde fındık 

işlem gördü
n 3’TE
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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

210 Mayıs 
2022 Salı www.giresungundem.com
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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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8 Nisan’da ikinci kitabı 
olan “Telaş Bandosu” 
da yayımlanan Semih 

Öztürk, ilerleyen zamanlarda 
eserleri ile göz doldurmaya 
devam edecek gibi görünüyor.

Öncelikle Semih Öztürk 
kimdir?

Giresun’da dünyaya geldim. 
Hayatıma değer katan pek 
çok güzellikle de doğduğum 
şehirde tanıştım. Tiyatro, ede-
biyat ve merak. Bu üç unsurun 
benim için kıymetli olduğuna 
inanırım. İstanbul’da kedim 
Palto ile birlikte sakin bir hayat 
yaşıyorum. Öykü düşünmek, 
yazmak ve hayal kurmak dı-
şında rutin bir iş hayatım var.

Sizin için yazarlık ne ifade 
ediyor, tiyatrodan yazarlığa 
uzanan süreci değerlendirir 
misiniz? 

Sessizlik. Yazarlık benim 
için sessizliği ifade ediyor. 
Çünkü yazının kendi içinde 
kurduğu dünya gerçek 
dünyadan ayrı bir düzene 
sahip. Gürültü ne kadar 
çok olursa olsun bütün 
yollar günün sonunda 
sessizliğe çıkıyor. Bu du-
rum aynı zamanda 
bir ihtiyaç. 
En azından 
benim için.

Tiyatro-
dan yazarlı-
ğa uzanan 
süreci 
değerlen-
direcek olur-
sam, birbiri-
ni besleyen 

ve beslemeye devam eden 
bir yoğunluktan bahsedebili-
rim. Bu yoğunluk her zaman 
hayatın içinde. Ona uzanmak 
ve dokunmak mümkün.

Bir yazar olarak, eserle-
rinizde kendi yaşamınızdan 
kesitlere yer verdiniz mi?

Doğrudan olmasa bile 
dolaylı olarak yer verdiğim öy-
küler oldu. Çünkü bu kaçınıl-
maz bir etkileşim. Hayal edilen 
ve yazılan metin her ne kadar 
kurgu da olsa, gerçeklerden 
ve onu yazan insanın hayatın-
dan mutlaka izler taşır. Hiçbir 
şey olmasa da çağrışımlar 
vardır. Bu da yazının ve hayal 
kurucusunun kaçamayacağı 
bir şey bana kalırsa.

Yazarlık sürecinde size 
destek veren kişiler kimlerdi, 
ne gibi geri dönütler aldınız?

 Bu süreçte bana destek ve-
ren kişiler kitaplarını 

okumaktan büyük 
mutluluk duydu-
ğum, kütüphane 
raflarında yaşa-
yan yazarlar oldu. 

Bu cevap bir parça 
romantik olabilir 

ama gerçekten 
de durum 
bu. Onlar 
olmasay-
dı, yaz-
dıklarının 
peşine 
düşecek 
merak ve 
ilgiyi bu-
lamasay-

dım kendi 

öykülerimi yazacak cesaretim 
de olmazdı.

Elbette yolun başındayken 
karşıma çıkan ve bana öneri-
leriyle yol gösteren yazarlar da 
oldu. Şimdi aramızda olmayan, 
Türk edebiyatının en önemli 
isimlerinden Adalet Ağaoğ-
lu, bu konuda hakkını hiçbir 
zaman ödeyemeyeceğim bir 
değerdir. Onunla tanışmak, 
zaman geçirmek ve değerli 
fikirlerini duymak tek başına 
okul oldu diyebilirim. 

İş insanı olarak Semih ile 
yazar olarak Semih arasında 
bir çatışma oluyor mu?

Her zaman oluyor. Çünkü 
her iki alan da kendi içinde 
düzene, zaman zaman düzen-
sizliğe ihtiyaç duyan mesai-
lerden oluşuyor. Yaşamak için 
çalışmak ve yazmak gerek. 
Denge kurmak ise ihtiyaç. 
Elimden geldiğince bu dengeyi 
sağlamaya gayret ediyorum.

Son olarak, yazmakta ol-
duğunuz ya da şunu yazma-
lıyım dediğiniz bir kurgu var 
mı? Bu kurgu hakkında bir 
kesit alabilir miyiz? 

Yeni öykü kitabım ‘‘Telaş 
Bandosu’’, 8 Nisan’da yayım-
landı. Şu sıralar yazmakta 
olduğum ya da yazmayı 
düşündüğüm bir kurgu yok. 
Çünkü zihnimdeki tüm kurgu-
ları yeni bir kitapta topladım. 
Şimdi biraz tembellik, sakinlik 
ve sessizlik ihtiyacı duyuyo-
rum. Karakterlerimle aramdaki 
mesafeyi biraz olsun azaltınca 
yeni öykülere yoğunlaşmaya 
başlayacağım.

ODULLU YAZAR SEMiH OZTURK iLE DOBRA DOBRA
Giresun’da Sosyal Bilimler Lisesine gelerek öğrenciler ile buluşan Giresunlu ödüllü yazar Semih Öztürk, öğrencilere yazarlık hakkında bilinmeyenleri anlattı.

RÖPORTAJ
Bahadır

Alemdaro
ğlu

Eroğlu, “‘Ulusal Fındık 
Konseyi son yaptığı 

yönetim kurulu toplantısında 
her yıl 8-14 Ağustos tarihlerinin 
“fındık haftası“ olarak kutlan-
masını kararlaştırıp, bu yıl ki 
kutlamaların ise Sakarya’da 
yapılması yönünde karar almış. 
UFK başkanı, fındık haftasının 
her yıl değişik bir il veya ilçede 
kutlanmasına devam edilece-
ğini ve koordinasyonunun da 
UFK tarafından yapılacağını 
belirtmiş.

Giresunlu bir UFK başkanına 
bu açıklamayı yakıştıramadım. 
Türkiye’de fındık tarımı yapılan 
bölgeler 3 gruba ayrılmaktadır. 
Bunlar; 1., 2. ve 3. Standart 

Bölgelerdir. En önemli bölge 
olarak kabul edilen 1. Standart 
Bölge kapsamında Artvin, Gi-
resun, Ordu, Rize ve Trabzon 
illeri bulunmaktadır. Sakarya 
nereden çıktı. Önce fındığı öğ-
rensinler.’ şeklinde konuştu.

Eroğlu şöyle konuştu, “Fın-
dık Giresun için olmazsa olma-
zımızdır. Türkiye için de olmaz-
sa olmazdır. Bu döviz kıtlığında 
senede net 3 milyar dolar döviz 
girdisi sağlamaktadır. Başka 
hiçbir ürünün ;otomotiv de dahil 
net döviz girdisi bu kadar yok-
tur. Fiskobirlik de Giresun’dan 
yönetilmektedir. Sonra fındığın 
başkenti tartışmasına taraf olup 
,boş sözlerle avutulmuşuz. Hiç 

olmazsa fındığın başkentine 
saygı gösterip, fındık haftası 
yapılacaksa Giresun’da kutlan-
malıdır. 

Fındık haftasında ya da 
hafta yerine fındık için Gübreyi 

ucuzlatmaya, dönüm parasını 
artırmaya uğraşsınlar. Ya da 
makinalı tarıma, bahçe birleştir-
melerine ve iyi cins fındık fidanı 
yapmaya uğraşsınlar.’ 

Haber: Hakan Çelebi

Eroğlu: Fındık Haftası 
Giresun’da Kutlansın

BAYRAKTAR’DAN 
KARA’YA TEBRiK

Fiskobirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Lütfi 

Bayraktar, önceki gün 
yapılan kongrede güven 
tazeleyen GESOB Baş-
kanı Ali Kara’yı ziyaret 
etti ve yeniden seçilme-
si nedeniyle tebrik etti. 
Bayraktar’a teşekkür 
eden Kara, Fiskobirlik 
heyetinin ziyaretinden 
ziyadesiyle memnun 
olduğunu söyledi. Kara, 

“Esnafımızın güveni 
bizleri ziyadesiyle mem-
nun etmiştir. Tabandan 
aldığımız güç ile hakkın 
yanında olmayı sürdü-
receğiz” dedi. Bayraktar 
ise Kara gibi nitelikli bir 
idarecinin güven taze-
lemesinin Giresun ve 
bölge için şans olduğu-
nu vurguladı. 

Haber: 
Osman Yılmaz
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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

310 Mayıs 
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BAŞARI...
Başarı, inanmaktır.
Yola çıkma cesareti göste-

rebilmektir.
Yola çıkarken hesap ve 

kitap yapabilmektir.
Uzun ince bir yolun ilk 

adımını atabilmektir.
Etrafın telkinlerini süzebil-

mektir.
Hedef koyabilmek ve gere-

ğini yapabilmektir.
İnanmayı, azim ve kararlı-

lıkla taçlandırmaktır.
Bu mücadelede tek başına 

kalabileceğini de unutma-
maktır.

Her şartta yolda yürüyebil-
mektir.

Söylenen negatif söylem-
lerden, pozitif mesaj alabil-
mektir.

Dünün yanlışlarından ders 
alıp, yola emin adımlarla 
devam etmektir.

Yalnızlıkları, dostluklarla 
pekiştirmektir.

Karanlık günlerin aydın-
lıkların habercisi olduğunu 
sezmektir.

Olmazı oldurmaktır.
Uzun yollardaki tümsekle-

rin varlığını hesaplamaktır.
Varlığı, ideallere feda ede-

bilmektir.
Rahatlığını, çileye tercih 

edebilmedir.
Bu dünya mücadele yeridir.
Belirli bir rotası olmayan 

gemiye hiçbir rüzgâr yardım 
etmez.

Başarı, alın teriyle beslenir.
Fedakârlık yapanlar karşılı-

ğını bulur.
Ümitsizlik, başarının önün-

deki en büyük engeldir.
Başarı, dostların varlığı ile 

ziyadeleşir.
Başarıdaki en büyük etki, 

kişinin kendisidir.
Büyük liderler, mucitler 

yola tek başlarına çıkmıştır.
Güç, başarının gölgesidir.
Yarınlara mutlu girmek is-

teyenler, bugünden koşmaya 
başlamalıdır.

Miras yoluyla geçmeyen 
tek şey başarıdır.

Başarının dünyada tadına 
eş değer bir şey yoktur.

Yolunda verilen kararlılık 
vereni mahcup etmez.

Tarihin altın sayfalarındaki 
kahramanlar,

Rahatını bozanlar, plan ve 
programlı olanlardır.

Fani dünyadan hoş bir 
seda ile gitmek isteyenler, 

Kendilerini verilen sayılı 
günler iyi doldurmalıdır.

Ömür dene sermaye başa-
rılarla takviye edilirse,

Hayatın anlamı, yaşamın 
kalitesi artar.

Başarı yolunda eller cepte 
gidilmez.

Yarınlarda mutlu olunacak-
sa, güzel hatıralar kalacaksa,

İnsanlar sevilmeli, adımlar 
güzel atılmalıdır.

Bugün iyi adımlar atanlar, 
yarın güzel anılar yaşar.

Başarı, inanmışların ulaşa-
bileceği alandır.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Kaymakam Tengir, 
Esentepe Mahalle-
si’ndeki evinde ziyaret 

ettiği şehit Özgün Özdemir’in 
annesi Şaziment Özdemir’in 
istek ve taleplerini dinledi.

Tengir, ziyaretinin ardından 
gazetecilere, anneliğin yeri dol-
durulamayan, sözcüklerle ifade 
edilemeyen, dünyadaki en ulvi 
duygu olduğunu söyledi.

Karşılıksız tek sevginin, 

annelerin çocuklarına duyduğu 
sevgi olduğuna işaret eden Ten-
gir, “Onların sevgisi her şeyin 
üstünde ve her şeye değer bir 
sevgidir. Bu yüzden en değerli 
varlıklarımız olan annelerimize 

sonsuz sevgi, saygı duyarak on-
ların her zaman yanında olmalı, 
zor günlerini ve tüm güzellikleri 
onlarla paylaşabilmeliyiz.” dedi.

Haber-Resimler: 
GİRESUN (AA) 

Espiye Kaymakamı Tengir 
şehit annesini ziyaret etti
Espiye Kaymakamı Taner Tengir, “Anneler Günü” dolayısıyla şehit annesini ziyaret etti.

Çocuk ortopedisi, doğum-
dan itibaren bebeklik, ço-

cukluk, ergenlik ve gençlik yaş 
grubuna kadar olan dönemler-
deki her türlü kemik, kas, eklem, 
tendon, bağ sorunlarının tanısı 
ile ameliyatsız veya 
ameliyatlı tedavileri 
ile ilgilenen bölüm-
dür. Erişkin yaşlarda 
ortaya çıkan ortopedik 
sorunların birçoğu; 
çocuk yaşlarda tanı 
almamış, yeterince 
tedavi edilmemiş veya 
uygun biçimde takip 
edilmemiş çocuk orto-
pedik hastalıklarından 

kaynaklanır. Bu nedenle çocuk 
ortopedisi, erişkin ortopedik 
sorunların azaltılması açısından 
da önemli bir yere sahiptir.

Bu alanda; 
• Yenidoğan kalça gelişim 

değerlendirmesi (kalça ultraso-
nografisi) ile gelişimsel kalça 
çıkığının erken ve geç dönemde 
tedavisi

• Çocuk ve genç erişkinler-
deki diğer kalça sorunlarının 

tedavisi (Perthes has-
talığı, femur başı epifiz 
kayması, koksa vara)

• Çarpık ayakta (pes 
ekinovarus) seri alçıla-
ma ve tendon transferi 
prosedürleri

• Serebral palsi ve 
diğer nöromusküler 
hastalıklardaki ayak, 
diz, kalça sorunlarında 
kas-tendon gevşet-

me-transferi ile kemik düzeltici 
prosedürler

• Bacakta şekil bozuklukları 
ve kısalıklarında düzeltme ve 
uzatma ameliyatları

• İçe-dışa basma, parmak 
ucu yürüme gibi yürüme prob-
lemlerinde tanı ve tedaviler

• Çocuk ve erişkin çağdaki 
düz tabanlık ve diğer ayak prob-
lemlerinin tedavisi

• Çocukluk çağındaki kırıkla-
rın ve kırıklara bağlı komplikas-
yonların tedavisi

gibi çocuk ortopedisi ile ilgili 
hastalıkların hastane  bünyesin-
de tanı ve tedavisi yapılıyor.

Haber: Osman Yılmaz

Çocuk Ortopedisi Bölümü devrede

Ticaret borsalarında 
345 bin tonun 

üzerinde fındık 
işlem gördü

Ticaret borsalarında Ağustos 
2021-Mart 2022 döneminde 345 

bin tonun üzerinde fındık işlem gördü.
Giresun Ticaret Borsasından yapı-

lan yazılı açıklamada, fındık üretilen 
bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, söz 
konusu dönemde gerçekleştirilen fındık 
satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Ağustos 2021-Mart 2022 
döneminde borsalarda 345 bin 282 ton 
fındık satıldı. En fazla işlem 81 bin 777 
tonla Ordu’da gerçekleştirildi.

Bu kenti 74 bin 344 tonla Sakarya ve 
50 bin 634 tonla Giresun izledi. 

GİRESUN (AA)

Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu başkanlığında 

gerçekleşen toplantıda gündem-
deki maddeler görüşülerek ilgili 
komisyonlara havale edildi. Bazı 
maddeler ise oylanarak karara 
bağlandı.

Belediye Meclisi toplantısında 
Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 

yazısı okunarak, belediyenin 
2022 yılı bütçesi için 200 milyon 
TL tutarında ek ödenek verilmesi 
konusu görüşüldü ve madde Plan 
Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu Meclisin 2021 Kasım 
ayında yapılan toplantısında 
2022 yılı bütçesini 300 milyon TL 

olarak belirlendiğini anımsatarak: 
“Ek ödenek için yeni bir gelir ve 
finansman kaynağı zorunludur 
gereğince belediyemizin 2022 
yılı ödeneğinin yeterli olamaya-
cağı anlaşılan gider tertiplerine 
ekli cetvel ve finansman kaynağı 
gösterilmek suretiyle 200 milyon 
TL ek ödenek verilmesini mecli-

simize getirdik. Dolayısıyla daha 
önce 300 milyon TL olarak belir-
lediğimiz 2022 yılı bütçemize 200 
milyon TL artırarak 500 milyon 
TL’ye yükseltiyoruz” dedi. 

Bir sonraki toplantının ise 12 
Mayıs 2022 Perşembe günü 
yapılması kararlaştırılarak oturum 
sonlandırıldı.

Giresun Belediye Meclisi Mayıs ayı ilk toplantısı yapıldı

Belediyenin 2022 Yılı Bütçesi 200 Milyon TL 
Artırılarak 500 Milyon Tl’ye Yükseltiliyor

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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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!
***
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***
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'Kitap Su ile Tablet Can' adlı çocuk 
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Giresun Belediyesi yetkilileri, 
tedbiri elden bırakmama hususunda 
kararlı olduklarını vurgulayarak: 
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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 
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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
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melerinin, Valilik Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı koordinas-
yonunda toplandığı belirtildi.

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

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

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

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

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

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

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

Öte yandan Vali Ünlü, sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, Giresun'da İzmir'e gönül 
köprüsü çerçevesinde yardımların 
yola çıktığını belirterek, "Bizler 
gücümüzü zor günlerde 
kenetlenerek kazanan bir milletiz." 
ifadesini kullandı.
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geçirdik. Rabbim Seyfettin 
kardeşimizin şehadetini kabul etsin. 
Bizlere destek veren başta 
şehidimizin ailesi olmak üzere tüm 
güzel insanlardan Allah razı olsun. 
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8 Nisan’da ikinci kitabı 
olan “Telaş Bandosu” 
da yayımlanan Semih 

Öztürk, ilerleyen zamanlarda 
eserleri ile göz doldurmaya 
devam edecek gibi görünüyor.

Öncelikle Semih Öztürk 
kimdir?

Giresun’da dünyaya geldim. 
Hayatıma değer katan pek 
çok güzellikle de doğduğum 
şehirde tanıştım. Tiyatro, ede-
biyat ve merak. Bu üç unsurun 
benim için kıymetli olduğuna 
inanırım. İstanbul’da kedim 
Palto ile birlikte sakin bir hayat 
yaşıyorum. Öykü düşünmek, 
yazmak ve hayal kurmak dı-
şında rutin bir iş hayatım var.

Sizin için yazarlık ne ifade 
ediyor, tiyatrodan yazarlığa 
uzanan süreci değerlendirir 
misiniz? 

Sessizlik. Yazarlık benim 
için sessizliği ifade ediyor. 
Çünkü yazının kendi içinde 
kurduğu dünya gerçek 
dünyadan ayrı bir düzene 
sahip. Gürültü ne kadar 
çok olursa olsun bütün 
yollar günün sonunda 
sessizliğe çıkıyor. Bu du-
rum aynı zamanda 
bir ihtiyaç. 
En azından 
benim için.

Tiyatro-
dan yazarlı-
ğa uzanan 
süreci 
değerlen-
direcek olur-
sam, birbiri-
ni besleyen 

ve beslemeye devam eden 
bir yoğunluktan bahsedebili-
rim. Bu yoğunluk her zaman 
hayatın içinde. Ona uzanmak 
ve dokunmak mümkün.

Bir yazar olarak, eserle-
rinizde kendi yaşamınızdan 
kesitlere yer verdiniz mi?

Doğrudan olmasa bile 
dolaylı olarak yer verdiğim öy-
küler oldu. Çünkü bu kaçınıl-
maz bir etkileşim. Hayal edilen 
ve yazılan metin her ne kadar 
kurgu da olsa, gerçeklerden 
ve onu yazan insanın hayatın-
dan mutlaka izler taşır. Hiçbir 
şey olmasa da çağrışımlar 
vardır. Bu da yazının ve hayal 
kurucusunun kaçamayacağı 
bir şey bana kalırsa.

Yazarlık sürecinde size 
destek veren kişiler kimlerdi, 
ne gibi geri dönütler aldınız?

 Bu süreçte bana destek ve-
ren kişiler kitaplarını 

okumaktan büyük 
mutluluk duydu-
ğum, kütüphane 
raflarında yaşa-
yan yazarlar oldu. 

Bu cevap bir parça 
romantik olabilir 

ama gerçekten 
de durum 
bu. Onlar 
olmasay-
dı, yaz-
dıklarının 
peşine 
düşecek 
merak ve 
ilgiyi bu-
lamasay-

dım kendi 

öykülerimi yazacak cesaretim 
de olmazdı.

Elbette yolun başındayken 
karşıma çıkan ve bana öneri-
leriyle yol gösteren yazarlar da 
oldu. Şimdi aramızda olmayan, 
Türk edebiyatının en önemli 
isimlerinden Adalet Ağaoğ-
lu, bu konuda hakkını hiçbir 
zaman ödeyemeyeceğim bir 
değerdir. Onunla tanışmak, 
zaman geçirmek ve değerli 
fikirlerini duymak tek başına 
okul oldu diyebilirim. 

İş insanı olarak Semih ile 
yazar olarak Semih arasında 
bir çatışma oluyor mu?

Her zaman oluyor. Çünkü 
her iki alan da kendi içinde 
düzene, zaman zaman düzen-
sizliğe ihtiyaç duyan mesai-
lerden oluşuyor. Yaşamak için 
çalışmak ve yazmak gerek. 
Denge kurmak ise ihtiyaç. 
Elimden geldiğince bu dengeyi 
sağlamaya gayret ediyorum.

Son olarak, yazmakta ol-
duğunuz ya da şunu yazma-
lıyım dediğiniz bir kurgu var 
mı? Bu kurgu hakkında bir 
kesit alabilir miyiz? 

Yeni öykü kitabım ‘‘Telaş 
Bandosu’’, 8 Nisan’da yayım-
landı. Şu sıralar yazmakta 
olduğum ya da yazmayı 
düşündüğüm bir kurgu yok. 
Çünkü zihnimdeki tüm kurgu-
ları yeni bir kitapta topladım. 
Şimdi biraz tembellik, sakinlik 
ve sessizlik ihtiyacı duyuyo-
rum. Karakterlerimle aramdaki 
mesafeyi biraz olsun azaltınca 
yeni öykülere yoğunlaşmaya 
başlayacağım.

ODULLU YAZAR SEMiH OZTURK iLE DOBRA DOBRA
Giresun’da Sosyal Bilimler Lisesine gelerek öğrenciler ile buluşan Giresunlu ödüllü yazar Semih Öztürk, öğrencilere yazarlık hakkında bilinmeyenleri anlattı.

RÖPORTAJ
Bahadır

Alemdaro
ğlu

Eroğlu, “‘Ulusal Fındık 
Konseyi son yaptığı 

yönetim kurulu toplantısında 
her yıl 8-14 Ağustos tarihlerinin 
“fındık haftası“ olarak kutlan-
masını kararlaştırıp, bu yıl ki 
kutlamaların ise Sakarya’da 
yapılması yönünde karar almış. 
UFK başkanı, fındık haftasının 
her yıl değişik bir il veya ilçede 
kutlanmasına devam edilece-
ğini ve koordinasyonunun da 
UFK tarafından yapılacağını 
belirtmiş.

Giresunlu bir UFK başkanına 
bu açıklamayı yakıştıramadım. 
Türkiye’de fındık tarımı yapılan 
bölgeler 3 gruba ayrılmaktadır. 
Bunlar; 1., 2. ve 3. Standart 

Bölgelerdir. En önemli bölge 
olarak kabul edilen 1. Standart 
Bölge kapsamında Artvin, Gi-
resun, Ordu, Rize ve Trabzon 
illeri bulunmaktadır. Sakarya 
nereden çıktı. Önce fındığı öğ-
rensinler.’ şeklinde konuştu.

Eroğlu şöyle konuştu, “Fın-
dık Giresun için olmazsa olma-
zımızdır. Türkiye için de olmaz-
sa olmazdır. Bu döviz kıtlığında 
senede net 3 milyar dolar döviz 
girdisi sağlamaktadır. Başka 
hiçbir ürünün ;otomotiv de dahil 
net döviz girdisi bu kadar yok-
tur. Fiskobirlik de Giresun’dan 
yönetilmektedir. Sonra fındığın 
başkenti tartışmasına taraf olup 
,boş sözlerle avutulmuşuz. Hiç 

olmazsa fındığın başkentine 
saygı gösterip, fındık haftası 
yapılacaksa Giresun’da kutlan-
malıdır. 

Fındık haftasında ya da 
hafta yerine fındık için Gübreyi 

ucuzlatmaya, dönüm parasını 
artırmaya uğraşsınlar. Ya da 
makinalı tarıma, bahçe birleştir-
melerine ve iyi cins fındık fidanı 
yapmaya uğraşsınlar.’ 

Haber: Hakan Çelebi

Eroğlu: Fındık Haftası 
Giresun’da Kutlansın

BAYRAKTAR’DAN 
KARA’YA TEBRiK

Fiskobirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Lütfi 

Bayraktar, önceki gün 
yapılan kongrede güven 
tazeleyen GESOB Baş-
kanı Ali Kara’yı ziyaret 
etti ve yeniden seçilme-
si nedeniyle tebrik etti. 
Bayraktar’a teşekkür 
eden Kara, Fiskobirlik 
heyetinin ziyaretinden 
ziyadesiyle memnun 
olduğunu söyledi. Kara, 

“Esnafımızın güveni 
bizleri ziyadesiyle mem-
nun etmiştir. Tabandan 
aldığımız güç ile hakkın 
yanında olmayı sürdü-
receğiz” dedi. Bayraktar 
ise Kara gibi nitelikli bir 
idarecinin güven taze-
lemesinin Giresun ve 
bölge için şans olduğu-
nu vurguladı. 

Haber: 
Osman Yılmaz



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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Giresun İli Güce İlçesi Zübeyde Hanım YB Ortaokulu Binasının Temiz Okul Temiz Enerji 
Projesi Kapsamında Onarımı ve Tirebolu İlçesi Dumlupınar İlkokulu Elektrik Tesisatı 
Aydınlatma İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/445311
1-İdarenin
a) Adı : GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No:409 28200 GİRESUN 
MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542157571 - 4542157570
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Giresun İli Güce İlçesi Zübeyde Hanım YB Ortaokulu Binasının Temiz Okul Temiz Enerji 
Projesi Kapsamında Onarımı ve Tirebolu İlçesi Dumlupınar İlkokulu Elektrik Tesisatı Aydınlatma İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Giresun İli Güce İlçesi Zübeyde Hanım YB Ortaokulu Binası %100 
Elektrik Tesisatı. Tirebolu İlçesi Dumlupınar İlkokulu %100 Elektrik Tesisatı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Giresun İli Güce İlçesi Zübeyde Hanım YB Ortaokulu Binası ve 
Tirebolu İlçesi Dumlupınar İlkokulu
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.05.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü 
Mah. Atatürk Bulvarı No:409 Zemin Kat (İhale Hizmetleri Şefliği) Merkez/GİRESUN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
“Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” de yer alan (D) Elektrik 
İşleri Grubu benzer işlere denk sayılacaktır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM 
VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01612970)

10 mayis basin ilan

Merhaba sevgili dostlar, 
Merhaba değerli canlar, 
Bugünkü sohbetimiz 

siyaset... 
Elimden geldiği kadar 

küfürlü ve argolu sözler 
kullanmamaya dikkat ede-
ceğim etmesine ama... 

Eğer -olur ya- ağzımdan 
kötü bir söz çıkarsa; 

Ya, duymamış, görme-
miş gibi davranın... 

Ya da siyasetçilere gös-
terdiğiniz hoşgörüyü bana 
da gösterin... 

Efendim; 
Bu ağır-aksak işiten 

sağır kulaklarımla ben 
duyduğuma göre sizlerde 
duymuşsunuzdur diye 
düşünüyorum... 

Bir Hıdrellez gününde; 
Yani, Deniz Gezmiş ve 

arkadaşlarının ‘ipe gönde-
rildiği’ 6 Mayıs tarihinde… 

En üst düzeyde bizleri 
yöneten iki büyüğümüz; 

Önce televizyon ve 
yazılı medya kanallarıyla 
birbirilerine aşağılayıcı söz 
ve inciler döktüler!

Ve hızlarını alamayınca 
da; 

İçişleri Bakanlığının 
önünde hesaplaşmak için 
–tek taraflı- düelloya davet 
ettiler… 

Tüm dünyanın gözleri 
önünde yapılması istenen 
düelloya gerekçesi ise 
şöyle gelişmişti; 

Prof. Düzeyinde aka-
demik bir kariyere sahip 
olduğu gibi aynı zamanda 
TBMM’nin üyesi olan bir si-
yasi partinin genel başkanı 
‘Suriyeli Sığınmacıların’ bir 
an önce memleketlerine 
dönmesini istiyor… 

Ülkemizin ‘iç huzurunu’ 
düzenlemekten sorumlu 
bir ‘Bakanımız’ ise söyleşi 
yaptığı bir televizyon prog-
ramında bu projeye karşı 
çıktığı gibi, telefonla canlı 
yayına bağlanmak iste-

yen (siyaseten aynı yolun 
yolcusu olan) siyasetçinin 
televizyona bağlanmasını 
istemediği gibi şu sözleri 
sarf ediyor; 

“Onu canlı yayına 
bağlarsanız, ben çeker 
giderim… 

Adam yerine koymam, 
kabul etmem… 

İnsan yerine koymam, 
hayvandan aşağı biridir… 

Soros çocuğudur… 
Operasyon çocuğudur.. 
Haysiyetsiz adam, 

istihbaratçıdır.” Diye ağzına 
gelen sözleri sarf etmişti… 

Bu suçlamaların muha-
tabı olan şahsiyet; 

İstihbaratçı mıdır? 
Operasyon çocuğu 

mudur? 
Soros çocuğu mudur? 
Onu biz bilemeyiz 

ama… 
Yine bunları bilse bilse; 
İstihbarat Birimi emrin-

de olan sayın ‘bakanımız’ 
bilebilir… 

Her neyse… 
Bu suçlamaları duyan 

karşı taraf; 
Çok hızlı bir şekilde 

basın toplantısı yaparak, 
kendisini suçlayanı yarın 
İçişleri Bakanlığı önünde 
hesaplaşmaya çağırdı ve 
şöyle dedi; 

“Yarın saat 11.00’de İçiş-
leri Bakanlığının önünde 
olacağım. 

Ve üzerime silah alma-
yacağım… 

Herifsen, erkeksen yarın 
seni o meydanda bekliyo-
rum” diye tıpkı kovboylar 
gibi düelloya davet etmiş-
ti… 

Ve o gün gelmişti; 
Ama düelloya karşı taraf 

gelmemişti… 
Ve ‘Soros çocuğu, 

operasyon çocuğu’ olarak 
suçlanan taraf, gelmeyen 
şahsın bir ‘korkak’ oldu-
ğunu cümle-aleme ilan 

etmişti… 
Düelloya gelmeyen tara-

fın suçlaması olan; 
“İstihbaratçı, Soros ço-

cuğu ve operasyon çocu-
ğu” gibi uyaklı benzetmeler, 
beni yıllar öncesine taşıdı 
ve –dönemin başbakanı- 
Süleyman Demirel’in söyle-
diği şu sözleri anımsattı; 

“Türkeş, Türk çocuğu… 
Ecevit, halk çocuğu.. 
Erbakan Müslüman 

çocuğu… 
Biz O…pu çocuğu mu-

yuz?” demişti de; 
Bir siyasi liderin böyle 

konuşması kamuoyu tara-
fından yadırganmıştı… 

Süleyman Demirel, bun-
ları söylediyse; 

12 Eylül ürünü olan baş-
bakan Turgut Özal ondan 
geri kalacak hali yok ya… 

O, da kendisini muhalif 
olarak eleştiren SHP Genel 
Başkanı Erdal İnönü’ye 
şöyle demişti; 

“Siz bunu küçük Turgut’a 
anlatın.” (sanırım bunu açık 
açık söylememi istemez-
siniz) 

Peki, daha sonranın 
başbakanı olan Sayın 
Erdoğan, muhalifleri için 
hangi hakaret dolu ve aşa-
ğılayıcı sözleri söylüyordu; 

“Terbiyesiz, cibilliyetsiz, 
şerefsiz…” 

“Artistlik yapma lan” 
Derdini dile getiren bir 

çiftçiye; 
“Al ananı da git lan” 
(Daha buna benzer 

hakaret içerikli söylenen 
sözler varda, sayfam elver-
miyor. Onun için devamını 
da siz söylersiniz.) 

Sonuç ve önerim; 
Siyasiler, ister TBMM ça-

tısı altında konuşsun… 
İsterse meydanlarda 

konuşsun; 
Eğer çocuklarınızın ah-

laki yapısının bozulmasını 
istemiyorsanız, onlardan 
uzak tutun… 

Çünkü sizlerin bildiği 
edebi konuşmayla, onların 
‘edebi konuşmaları’ arasın-
da dağlar kadar fark var!.. 

Hoş kalın, 
Hoşça kalalım.. 
Tekrar söylüyorum; 
Mümkün olduğu kadar 

‘argo ve küfürlü’ konuşan 
siyasetçilerden uzak dura-
lım…
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DÜELLO ŞEKLİNE GELDİ NİHAYET 

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

KİRALIK DÜKKAN
Çıtlakkale Mahallesi Sönmez Caddesi No: 53 GiRESUN

Cadde Üzeri 90 metrekare dükkan
Tel: 0530 320 50 28

Doğankent İlçesine 
bağlı ve Gümüşha-
ne’nin Kürtün ilçe-

sine bağlı, Doğankent ilçe 
halkının kullandığı yayla 
yollarında kar temizleme 
çalışmalarına başlandı.

Son yılların en fazla kar 
yağışına sahne olan Doğu 
Karadeniz’in yüksek ke-

simlerinde aşırı kar yağışı 
sonucunda oluşan kürtün-
lerde kar yüksekliğinin 6-7 
metreyi geçtiği görüldü.

Doğankent Kayma-
kamlığı Köylere Hizmet 
Götürme Birliği tarafından 
sağlanan akaryakıt desteği 
ile Doğankent Belediyesi 
tarafından yayla yollarının 

ulaşıma açılması için bir 
adet loder (yükleyici) çalış-
malara başladı.

Yayla yollarında yapılan 
çalışmalarla ilgili AK Parti 
Doğankent İlçe Başka-
nı Yılmaz Dede, yaptığı 
paylaşımında; “Yayla 
yollarımızda kar temizleme 
çalışmalarına 04/05/2022 

tarihinde Özel İdaremizin 
mazot desteğiyle, beledi-
yemizin loder iş makina-
sıyla devam ediliyor. Son 
yıllarda hiç görülmemiş 
6-6,5m yüksekliğinde kar 
geçişleriyle karşılaşılıyor”  
diyerek, karla mücadelenin 
çetin şartlarda yapılmaya 
çalışıldığına dikkat çekti.

YAYLA YOLLARINDA KAR TEMiZLEME CALISMALARINA BASLANDI



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

410 Mayıs 
2022 Salı www.giresungundem.com

Giresun İli Güce İlçesi Zübeyde Hanım YB Ortaokulu Binasının Temiz Okul Temiz Enerji 
Projesi Kapsamında Onarımı ve Tirebolu İlçesi Dumlupınar İlkokulu Elektrik Tesisatı 
Aydınlatma İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/445311
1-İdarenin
a) Adı : GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No:409 28200 GİRESUN 
MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542157571 - 4542157570
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Giresun İli Güce İlçesi Zübeyde Hanım YB Ortaokulu Binasının Temiz Okul Temiz Enerji 
Projesi Kapsamında Onarımı ve Tirebolu İlçesi Dumlupınar İlkokulu Elektrik Tesisatı Aydınlatma İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Giresun İli Güce İlçesi Zübeyde Hanım YB Ortaokulu Binası %100 
Elektrik Tesisatı. Tirebolu İlçesi Dumlupınar İlkokulu %100 Elektrik Tesisatı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Giresun İli Güce İlçesi Zübeyde Hanım YB Ortaokulu Binası ve 
Tirebolu İlçesi Dumlupınar İlkokulu
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.05.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü 
Mah. Atatürk Bulvarı No:409 Zemin Kat (İhale Hizmetleri Şefliği) Merkez/GİRESUN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
“Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” de yer alan (D) Elektrik 
İşleri Grubu benzer işlere denk sayılacaktır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM 
VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
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Merhaba sevgili dostlar, 
Merhaba değerli canlar, 
Bugünkü sohbetimiz 

siyaset... 
Elimden geldiği kadar 

küfürlü ve argolu sözler 
kullanmamaya dikkat ede-
ceğim etmesine ama... 

Eğer -olur ya- ağzımdan 
kötü bir söz çıkarsa; 

Ya, duymamış, görme-
miş gibi davranın... 

Ya da siyasetçilere gös-
terdiğiniz hoşgörüyü bana 
da gösterin... 

Efendim; 
Bu ağır-aksak işiten 

sağır kulaklarımla ben 
duyduğuma göre sizlerde 
duymuşsunuzdur diye 
düşünüyorum... 

Bir Hıdrellez gününde; 
Yani, Deniz Gezmiş ve 

arkadaşlarının ‘ipe gönde-
rildiği’ 6 Mayıs tarihinde… 

En üst düzeyde bizleri 
yöneten iki büyüğümüz; 

Önce televizyon ve 
yazılı medya kanallarıyla 
birbirilerine aşağılayıcı söz 
ve inciler döktüler!

Ve hızlarını alamayınca 
da; 

İçişleri Bakanlığının 
önünde hesaplaşmak için 
–tek taraflı- düelloya davet 
ettiler… 

Tüm dünyanın gözleri 
önünde yapılması istenen 
düelloya gerekçesi ise 
şöyle gelişmişti; 

Prof. Düzeyinde aka-
demik bir kariyere sahip 
olduğu gibi aynı zamanda 
TBMM’nin üyesi olan bir si-
yasi partinin genel başkanı 
‘Suriyeli Sığınmacıların’ bir 
an önce memleketlerine 
dönmesini istiyor… 

Ülkemizin ‘iç huzurunu’ 
düzenlemekten sorumlu 
bir ‘Bakanımız’ ise söyleşi 
yaptığı bir televizyon prog-
ramında bu projeye karşı 
çıktığı gibi, telefonla canlı 
yayına bağlanmak iste-

yen (siyaseten aynı yolun 
yolcusu olan) siyasetçinin 
televizyona bağlanmasını 
istemediği gibi şu sözleri 
sarf ediyor; 

“Onu canlı yayına 
bağlarsanız, ben çeker 
giderim… 

Adam yerine koymam, 
kabul etmem… 

İnsan yerine koymam, 
hayvandan aşağı biridir… 

Soros çocuğudur… 
Operasyon çocuğudur.. 
Haysiyetsiz adam, 

istihbaratçıdır.” Diye ağzına 
gelen sözleri sarf etmişti… 

Bu suçlamaların muha-
tabı olan şahsiyet; 

İstihbaratçı mıdır? 
Operasyon çocuğu 

mudur? 
Soros çocuğu mudur? 
Onu biz bilemeyiz 

ama… 
Yine bunları bilse bilse; 
İstihbarat Birimi emrin-

de olan sayın ‘bakanımız’ 
bilebilir… 

Her neyse… 
Bu suçlamaları duyan 

karşı taraf; 
Çok hızlı bir şekilde 

basın toplantısı yaparak, 
kendisini suçlayanı yarın 
İçişleri Bakanlığı önünde 
hesaplaşmaya çağırdı ve 
şöyle dedi; 

“Yarın saat 11.00’de İçiş-
leri Bakanlığının önünde 
olacağım. 

Ve üzerime silah alma-
yacağım… 

Herifsen, erkeksen yarın 
seni o meydanda bekliyo-
rum” diye tıpkı kovboylar 
gibi düelloya davet etmiş-
ti… 

Ve o gün gelmişti; 
Ama düelloya karşı taraf 

gelmemişti… 
Ve ‘Soros çocuğu, 

operasyon çocuğu’ olarak 
suçlanan taraf, gelmeyen 
şahsın bir ‘korkak’ oldu-
ğunu cümle-aleme ilan 

etmişti… 
Düelloya gelmeyen tara-

fın suçlaması olan; 
“İstihbaratçı, Soros ço-

cuğu ve operasyon çocu-
ğu” gibi uyaklı benzetmeler, 
beni yıllar öncesine taşıdı 
ve –dönemin başbakanı- 
Süleyman Demirel’in söyle-
diği şu sözleri anımsattı; 

“Türkeş, Türk çocuğu… 
Ecevit, halk çocuğu.. 
Erbakan Müslüman 

çocuğu… 
Biz O…pu çocuğu mu-

yuz?” demişti de; 
Bir siyasi liderin böyle 

konuşması kamuoyu tara-
fından yadırganmıştı… 

Süleyman Demirel, bun-
ları söylediyse; 

12 Eylül ürünü olan baş-
bakan Turgut Özal ondan 
geri kalacak hali yok ya… 

O, da kendisini muhalif 
olarak eleştiren SHP Genel 
Başkanı Erdal İnönü’ye 
şöyle demişti; 

“Siz bunu küçük Turgut’a 
anlatın.” (sanırım bunu açık 
açık söylememi istemez-
siniz) 

Peki, daha sonranın 
başbakanı olan Sayın 
Erdoğan, muhalifleri için 
hangi hakaret dolu ve aşa-
ğılayıcı sözleri söylüyordu; 

“Terbiyesiz, cibilliyetsiz, 
şerefsiz…” 

“Artistlik yapma lan” 
Derdini dile getiren bir 

çiftçiye; 
“Al ananı da git lan” 
(Daha buna benzer 

hakaret içerikli söylenen 
sözler varda, sayfam elver-
miyor. Onun için devamını 
da siz söylersiniz.) 

Sonuç ve önerim; 
Siyasiler, ister TBMM ça-

tısı altında konuşsun… 
İsterse meydanlarda 

konuşsun; 
Eğer çocuklarınızın ah-

laki yapısının bozulmasını 
istemiyorsanız, onlardan 
uzak tutun… 

Çünkü sizlerin bildiği 
edebi konuşmayla, onların 
‘edebi konuşmaları’ arasın-
da dağlar kadar fark var!.. 

Hoş kalın, 
Hoşça kalalım.. 
Tekrar söylüyorum; 
Mümkün olduğu kadar 

‘argo ve küfürlü’ konuşan 
siyasetçilerden uzak dura-
lım…

BELDEN AŞAĞI YAPILAN SİYASET 
DÜELLO ŞEKLİNE GELDİ NİHAYET 
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KİRALIK DÜKKAN
Çıtlakkale Mahallesi Sönmez Caddesi No: 53 GiRESUN

Cadde Üzeri 90 metrekare dükkan
Tel: 0530 320 50 28

Doğankent İlçesine 
bağlı ve Gümüşha-
ne’nin Kürtün ilçe-

sine bağlı, Doğankent ilçe 
halkının kullandığı yayla 
yollarında kar temizleme 
çalışmalarına başlandı.

Son yılların en fazla kar 
yağışına sahne olan Doğu 
Karadeniz’in yüksek ke-

simlerinde aşırı kar yağışı 
sonucunda oluşan kürtün-
lerde kar yüksekliğinin 6-7 
metreyi geçtiği görüldü.

Doğankent Kayma-
kamlığı Köylere Hizmet 
Götürme Birliği tarafından 
sağlanan akaryakıt desteği 
ile Doğankent Belediyesi 
tarafından yayla yollarının 

ulaşıma açılması için bir 
adet loder (yükleyici) çalış-
malara başladı.

Yayla yollarında yapılan 
çalışmalarla ilgili AK Parti 
Doğankent İlçe Başka-
nı Yılmaz Dede, yaptığı 
paylaşımında; “Yayla 
yollarımızda kar temizleme 
çalışmalarına 04/05/2022 

tarihinde Özel İdaremizin 
mazot desteğiyle, beledi-
yemizin loder iş makina-
sıyla devam ediliyor. Son 
yıllarda hiç görülmemiş 
6-6,5m yüksekliğinde kar 
geçişleriyle karşılaşılıyor”  
diyerek, karla mücadelenin 
çetin şartlarda yapılmaya 
çalışıldığına dikkat çekti.

YAYLA YOLLARINDA KAR TEMiZLEME CALISMALARINA BASLANDI

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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28.RANDEVUDA 
KAZANAN YOK

Altay ile GZT Gire-
sun spor ligdeki 28. 

Randevularına Pazar 
günü İzmir’de çıktı.

İki takım arasında 
daha önce  oynanan 
maçların 12’sini Altay, 
8’ini Giresun spor kaza-
nırken, yedi karşılaşma 
is eşitlikle sona erdi. 
Sezonun ilk yarısında 
oynanan karşılaşmada 
Altay’ı 3-1 mağlup eden 
Giresun spor; Süper 
Lig tarihinde rakibine 

karşı hem ilk dublesini 
yapmak, hem de bu re-
kabette ilk kez üst üste 
iki galibiyet almak için 
sahaya çıktı. Altay’ın 
Süper Lig tarihinde 4 
kez ağırladığı 43 takım 
arasında en yüksek ga-
libiyet yüzdesi yakala-
dığı rakibi Giresun spor 
(%83; 5/6). İzmir ekibi 
bugüne kadar rakibine 
evinde sadece 1973/74 
sezonunda puan kap-
tırdı.

Odabaş, büyük 
mutluluk yaşadı
Kaleci Antre-

nörlüğünü 
Giresunspor ve 
Görelespor’un 
kaleciliğini de 
yapan Göreleli 
hemşerimiz Ünal 
Odabaş’ın yaptığı 
Esenler Erokspor 
TFF 2. Lig’e yük-
seldi. TFF 3. Lig 
3. Grup’ta oynayan son 
hafta maçında Ağrı 1970 
Spor’u 5-1 yenerek şam-
piyon oldu ve tarihinde ilk 
kez TFF 2. Lig’e çıkma 
başarısını gösterdi.

Ünal Odabaş “Çok 
güzel bir duygu, kelime-
lere sığdıramıyorum. 
Çocuklar, çok güzel bir 
hikaye yazdı. Çok güzel 
bir serüven yaşadık. 

Zorlu bir süreçten geçtik. 
Kendi seyircimiz önünde 
bu mutluluğu yaşamak 
çok güzel. Kulübümüz 
3 senedir play-off’larda 
eleniyordu. Şampiyonluk 
bize nasip oldu. Bundan 
sonraki hedef tabii ki 
bir sonraki lige çıkmak. 
Düzeni bozmazsak da 
bunun için uğraşmaya 
çalışacağız.” ifadelerini 
kullandı.

Aslanbaş, Milli takıma 
seçilmek istiyor

Türkiye Muaythai 
Federasyonu 

faaliyet programın-
da yer alan ve 2023 
Avrupa Şampiyonası’na 
milli takım seçmesi 
niteliği taşıyan Spor 
Toto Muaythai Süper 
Ligi 1. Ayak Turnuvası 
Ankara’da yapılacak.

Türkiye Muaythai 
Federasyonu faali-
yet programında yer 
alan ve 2023 Avrupa 
Şampiyonası’na milli 
takım seçmesi niteli-
ği taşıyan Spor Toto 
Muaythai Süper Ligi 
1. Ayak Turnuvası’nda  

Halil  Aslanbaş ringe 
çıkacak.

Federasyondan 
yapılan açıklamaya 
göre, organizasyon 10 
Mayıs’ta Ankara Ata-
türk Spor Salonu’nda 
yapılacak. Lig sonun-
da şampiyon olan 
sporcular milli takım 
olarak Türkiye’yi 2023 
Avrupa Muaythai 
Şampiyonası’nda temsil 
edecek. Spor Toto 
Muaythai Süper Ligi 9 
ayak şeklinde federas-
yon tarafından uygun 
görülen 9 farklı il veya 
ilçede yapılacak.

ESPiYE’YE GiTTi
SAMPiYONLUK KUPASI
Giresun U16 il final karşılaşmasında 1977 Ballıcaspor’u 4-1 mağlup eden 1957 Espiyespor İl Şampiyonu oldu

SAHA: 15 Temmuz
HAKEMLER:  Kadir Kara***, Murat Kalpakçıoğlu***, Seda Kardal***
1977 BALLICASPOR U16: Emirhan**, Faik**, Enes**, Yasin**, Arma-

ğan**, Eser**, Bahri**, Erdem**, Ertuğ**, Mehmet Can**, Bedirhan**
1957 ESPİYESPOR U16: Mustafa Eren****, Erdal Akın****, Aykut****, 

Ahmet****, Ali Eren****, İhsan Emre****, Arda****, Kadir Can****, Kasım****, 
Ali Gümüş****, Adil****

GOLLER: Ertuğ (1977 Ballıcaspor), Arda, Yasin, Halil, Aykut (1957 
Espiyespor)

15 Temmuz Saha-
sı’ndaki karşılaşmayı 
Kadir Kara, Murat 

Kalpakçıoğlu, Seda Kardal 
hakem üçlüsü yönetirken, 
1957 Espiyespor’a şampi-
yonluğu getiren golleri Arda, 
Yasin, Halil ve Aykut kaydetti.

Görele Kaymakamlığı, 
Görele Belediyesi, 

Görele Şehit Aileleri ve Gaziler 
Derneği ve Ege Joyful’un kat-
kılarıyla gerçekleşen turnuvaya 
Yozgat Sürmeli Masterler, İzmir 
Balçova Teleferik Masterler, 
Görele Masterler ve Giresun 
Masterler katıldı.

Görele Belediye Başkanı 
Tolga Erener, Göreleli Şehidimiz 
Yaşar Tüfekçi ismini yaşatmak, 
gelecek kuşaklara aktarmak 
amacıyla ilçemizde ‘Masterler 
Futbol Turnuvası’ düzenleyen 
eski futbolculardan hemşerimiz 
Recep Çolak’a teşekkür etti.

‘Masterler Futbol 

Turnuvası’nda birlik ve bera-
berliğin önemli rol oynadığına 
dikkat çeken Belediye Başkanı 
Tolga Erener, “Hem ilçemizin 
önemli değerlerini, hem de 
birlik ve beraberliğin önemine 
vurgu yapan güzel bir organi-
zasyon oldu. Bu vesileyle hep 
birlikte top koşturarak, Göreleli 

şehidimiz Yaşar Tüfekçi’yi an-
mış olduk. Kendisine tekrardan 
Allah’tan rahmet diliyorum. 
Böylesine önemli bir turnuva-
yı ilçemizde hayata geçiren 
hemşerimiz Recep Çolak’a, 
ilçemize gelerek turnuvayı 
şereflendiren herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.

ERENER’DEN COLAK VE
EKiPLERE TESEKKUR…

Görele Masterler Spor Derneği tarafından 6-7-8 Mayıs tarihleri arasında yapılacak 
olan Şehit Piyade Onbaşı Yaşar Tüfekçi Veteran Master Futbol Turnuvası düzenlendi.
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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: 610 Mayıs 2022 Salı
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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

DOSTÇA VEDA
Küme düşmesi 

kesinleşen Altay ile 
Süper ligde kalmayı 

garantileyen Giresunspor 
arasında formalite maçı 
oynandı.  Aldığı sonuçlar ile 
spor kamu oyunun gönlün-
de taht kuran Giresunspor 
,deplasmanda  Altay’a misafir 
oldu. Uzun zamandır sakat-
lığı nedeniyle oynayamayan 
Zeki ilk onbir de yer aldı. Tek-
nik Direktör diğer oynatama-
dığı futbolcuları da kadroda 
yer verdi.

Güzel bir havada oyna-
nan  maç da Altay takımı on 
dakika baskı kurarak Gire-
sunspor’lu futbolcuları defans 
yapmaya zorladı.  İlk on 
dakika içinde Aleksi sarı kart 
gördü. Giresunspor’lu futbol-
cular ceza alanı içinde yaptık-
ları yerinde müdahale ile gol 
imanı vermediler. Onurcan’ın 
yaptığı kurtarış Altay’ın öne 
geçmesini önledi.

Giresunsporlu futbolcular 
oyuna denge kurdular. An-
cak, Giresunspor’lu futbol-
cular topu seri kullanmaları 
gerekirken topu sürmeleri 
nedeniyle zaman kaybetme-
leri rakibin savunma almasını 
sağladı. Forvet de Diabate’yi 
kullanamadılar. Altay ceza 
alanında Flavio’nun pasını 
değerlendiren Umut Nayır Gi-
resunspor’u öne geçiren golü 
attı. Kale çizgisini geçen top 
VAR kararıyla tescillendi.

Altay’ın yakaladığı pozis-
yonlardan faydalanamaması 
Giresunspor için bir şanstı.  
Orta alanda oynayan Trav-
re’nin maç boyunca mücade-

lesi takdire değerdi. 
Altay ikinci yarı maça 

hızlı başlayan ve gol po-
zisyonları arayan taraftı. 
Giresunspor’un kazandıkları 
topları yerinde müdahale 
ile kazanarak tekrar hücum 
pozisyonları aldılar. Cebrail’in 
sağdan ortasına Kapel’in  
kafa vuruşu gol olarak Altay’ı 
beraberliği getirdi. 

Beraberliği yakalayan 
Altay takımı galibiyet için Gi-
resunspor yarı alanında pres 
yaparak galibiyet golü atmak 
için pozisyon aramaya baş-
ladılar. Pozisyon bulmalarına 
rağmen galibiyet golünü ata-
cak zaman bulamadılar. Altay 
takımı bu zamana kadar 
oynadığı maçlarda sadece 
Giresunspor’a  iki maçta birer 
kafa golü attılar.

Giresunspor ise küme düş-
mesi kesinleşen bir takıma 
karşı mağlup olması prestij 
kaybına neden olabilirdi. Ka-
leci Onurcan’ın  hatalı pasını 
Kapel kaleci ile karşı karşıya 
kaldığı pozisyonda hatasını 
telafi ederek mağlup olmayı 
önledi. Giresunspor da ilk 
yarı başarılı futbol ortaya ko-
yan Chinko’yu  ikinci yarı aktif 
olarak futbol ortaya koyama-
dı. Dostça veda ettiler..

Bu maç ile kümede kala-
cakmış gibi mücadele eden 
Altay takımını tebrik etmek 
gerekir. Sonu değişmeyecek 
maçta oynadığı futbol ile 
seyircisine galibiyet ile veda 
etmek isteyen takımdı. Ancak 
berabere kalarak arzularını 
yerine getiremediler. Her iki 
takımı da kutlamak gerekir.
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Spor Toto Süper Lig’in 
36. hafta maçında 
Giresunspor, deplas-

manda Altay ile 1-1 berabere 
kaldı. Maçın ardından dü-
zenlenen basın toplantısında 
Giresunspor Teknik Direktörü 
Hakan Keleş, açıklamalarda 
bulundu.

Hakan Keleş, “Altay’a geç-
miş olsun diliyorum. İnşallah 
önümüzdeki sene güçlenerek 
Süper Lig’e dönerler. Kazanıp 
üst sıralara çıkmak istiyorduk. 
Öne de geçtik ama sonra 
duran toptan yediğimiz golle 
beraberlik oldu. Verdiğimiz ve 
kaçırdığımız pozisyonlar var. 
Galip de gelebilirdik. İstedi-
ğimiz oyunu çok fazla yan-
sıtamadık, memnun değilim. 
Geçen hafta rahatlamanın ver-
diği konsantre eksikliği vardı 
oyuncularda. 2 maçımız kaldı. 
Onları en iyi şekilde tamamla-
yıp yeteri kadar puanı almak 
istiyoruz” diye konuştu.

ALTAY CEPHESİ
Altay Teknik Sorumlusu 

Sefer Yılmaz açıklamalarda 
bulundu. Yılmaz, “Bizim açı-
mızdan iyi bir maç oldu. Seyir-
cimize çok teşekkür ediyoruz. 
Ligden düşmemize rağmen 
gelip bizi desteklediler. Futbol-
cularımıza da teşekkür edi-
yorum. İlk yarıya iyi başladık, 
pozisyonlar bulduk. Şanssız 
bir şekilde duran toptan gol ye-

dik. İkinci yarıda değişikliklerle 
oyunun hakimiydik. İki genç 
oyuncumuzu sahaya sürdük. 
Golü de bulduk, ardından 
kaçan goller ve direkten dönen 
toplarımız vardı. 90 dakika 
boyunca galibiyeti aradık ama 
olmadı. Önümüzdeki senenin 
planlaması açısından iyi şeyler 
gördük. Genç oyuncularımıza 

daha fazla süre vermeyi plan-
lıyoruz. Altay camiası küme 
düşse de çok büyük bir camia. 
İnşallah son iki maçta da iste-
diğimiz oyunla mücadele ede-
ceğiz. Mecburen istemesek 
de Süper Lig’e veda edeceğiz. 
Seneye yeniden Süper Lig’le 
buluşmayı ümit ediyorum” diye 
konuştu

‘KONSANTRE EKSiKLiGi VAR’
Adana demir spor karşılaşmasında aldığı galibiyet ile ligde kalmayı garanti altına alan Giresunspor, rahat çıktı-
ğı karşılaşmada  Altay engelini aşamazken Teknik adam Hakan Keleş, oyundan memnun olmadığını dile getirdi.

Milli Lig adıyla başlayan 
Süper Lig’de 1959’da Beyaz 
Grup’ta Altay ve İzmir spor, 
Kırmızı Grup’ta da Göztepe 
ve Karşıyaka ile temsil edilen 
İzmir, bir sonraki sezon Altınor-
du’nun da katılımıyla 1964-
1965’e kadar 5 takımla Süper 
Lig’de yer aldı.

1965-1966’dan 1972-1973’e 

en az 3 takımla Süper Lig’de 
bulunan İzmir ekipleri, bu 
sezondan sonra temsilcisinin 
kalmadığı 1983-1984’e kadar 
en az bir takımla lig mücadele-
si yaptı.

1984-1985 sezonunda 
Altay’ın tekrar Süper Lig’e yük-
selmesiyle 1999-2000 sezonu-
na kadar Süper Lig’de temsil 

edilen İzmir, 2000-2001’de 
yine temsilcisiz kaldıktan 
sonra 2001-2002’de Göztepe, 
2002-2003’te de Göztepe ve 
Altay ile en üst ligde mücade-
lesini sürdürdü.

Söz konusu dönemde bu iki 
takımın lige vedasıyla 2003-
2004’ten 2010-2011’e kadar 
Süper Lig’den uzak kalan 
İzmir’in hasretini Bucaspor 
dindirse de sarı-lacivertli ekip 
sadece bir sezon kümede 
kalabildi.

2017-2018’den itibaren 
Göztepe ile tekrar Süper 
Lig’de boy gösteren İzmir ken-
ti, bu sezon Altay’ın da katılı-
mıyla iki takımla temsil edildi. 
2002-2003’te olduğu gibi her 
iki takımın da ligden düşme-
siyle İzmir’in Süper Lig’de 
temsilcisi kalmadı.

DİĞER İZMİR TAKIMLARI
Diğer profesyonel liglerde 

İzmir’i temsil eden 5 takımdan 
3’ü sezonu tamamladı.

Spor Toto 1. Lig’de İzmir’i 
temsil eden Altınordu ve 
NasaDoge Menemen spor lige 
tutunma mücadelesini sürdü-
rüyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi 
Buca spor 1928 ligi 7. sırada 
bitirerek play-off’a kalamadı. 
TFF 3. Lig 1. Grup temsilcisi 
Bergama Belediyespor ligi 10. 
tamamlarken, 3. Grup’taki Kar-
şıyaka ise kendisine 8. sırada 
yer bulabildi.

TARiH TEKERRUR ETTi!
Spor Toto Süper Lig’de Göztepe’nin ardından Altay’ın da küme düşmesiyle iki İzmir ekibi 18 yıl aradan sonra yine 

aynı sezon lige veda etti. Lige veda eden Göztepe ve Altay, 2002-2003’te olduğu gibi aynı sezon küme düştü


