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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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SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

“Suriye'de 
bizim 
ne işimiz var”, 
öyle mi?..
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Gözümüz 
kulağımız 
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 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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SAĞLIK 
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ALİ OKUSAL
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YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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Palyatif Bakım

BARIŞ-SEVERLER BİR 
ARAYA GELMELİ 
KİRLİ SAVAŞLAR 

PROTESTO EDİLMELİ
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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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Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(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

Anadolu’da Çepniler 
ve Çepni Kültürü

(Giresun Çepnileri Örneği) (2)
Ayhan YÜKSEL

(Yazısı Sayfa 3’te)

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

(Yazısı Sayfa 3'te)
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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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 Her adamdan 
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(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

COVİD-19 ÇOK DRAMATİK YAN 
HASTALIKLARA NEDEN 
OLABİLECEK RİSKLİ BİR 

ENFEKSİYONDUR
(Yazısı Sayfa 4’te)

Mustafa Torun

Giresun Tarım 
İl Müdürlüğü 

fındık zurufu konusunda 
üreticileri uyardı.

Yapılan açıklamada 
patozlama sonrasına 
dikkat çekildi ve şu 
tespitlere yer verildi.

“Hasat edilen fındık-
ların patozlama işlemi 
sonrası fındık zurufu 
atık olarak ortaya çık-
maktadır. 

SAYFA 4’TE

Fındık zurufu, nasıl kompost 
yapılır?

Tığlı Ulaştırma ve Altya-
pı Bakanı Adil Kara-
ismailoğlu’na Ordu 

-Giresun Havalimanının sefer 
sayılarını ve saatlerini sordu

Tüm olumsuzluklara rağmen 
çok yüksek doluluk oranı ve 
yolcu sayısına ulaşan Ordu- 
Giresun Havalimanından diğer 
güzergahlara sefer sayılarının 
artırılarak uçuş saatlerinin bu 
güne kadar rantabl hale getiril-
memesinin nedenlerini soran 
Tığlı; “ bir an önce devreye 
girmeyi düşünüyor musunuz 
yoksa bu sorunun çözümü için 
de Cumhurbaşkanının talima-
tına mı ihtiyaç duyulmaktadır” 
ifadelerine yer verdi.

Konuya ilişkin 2019 yılın-
da verdiği soru önergesine 
Dönemin Ulaştırma Bakanı 
Cahit Turhan’ın “serbest piyasa 
koşullarında faaliyet gösteri-
yorlar, sefer sayılarının saatle-
rinin düzenlenmesi havayolu 
şirketlerinin yetkisinde” Şek-
lindeki yanıtına vurgu yapan 
CHP Giresun Milletvekili Necati 
Tığlı “Havayolu şirketleri hangi 
gerekçeyle bu hatta sefer sa-
yısı ve uçuş saatlerine yönelik 
düzenlemeye gerek görmüyor, 
Ordu Giresun Havalimanı’nın 

sabote mi ediliyor?” diye sordu.
CHP Giresun Milletvekili 

Necati Tığlı şu noktalara dikkat 
çekti, “2 Aralık 2019’da döne-
min Ulaştırma ve Altyapı Baka-
nı Sayın Mehmet Cahit Turhan 
tarafından yanıtlanmak üzere 
verdiğimiz soru önergesinde 
Giresun- Ordu havalimanından 
yapılan sefer sayılarının yeter-
sizliğine vurgu yaparak soru-
nun çözümüne ilişkin Bakanlı-
ğın çözüm üretmesi isteğimizi 
dile getirmiştim.

Kısıtlı sefer sayılarına ve çok 
zor uçuş saatlerine rağmen 1 

milyon yolcu kapasitesini aşa-
rak 52 havalimanı arasında en 
fazla yolcu uçuş sayısına sahip 
havalimanlarından biri olmayı 
başarmıştır. Oldukça yüksek 
uçak doluluk oranlarına rağ-
men örneğin Ankara Esenboğa 
– Ordu Giresun Havalimanı gü-
zergahında daha önce en azın-
dan sabah ve akşam iki uçuş 
günlük iki sefer imkânı varken 
pandemi dönemi başlangıcı ve 
günümüzde iki sefer sayısı bire 
indirilmiş kullanılması oldukça 
zor bir saat tercih edilmiştir. 

SAYFA 2’DE

Aşırı ilgi gören Havaalanında ki sefer sayısı ve saatler konusunda Bakanlığı göreve çağıran 
Tığlı, ”2 İlin ortak havaalanı sabote mi ediliyor?. Bu işin arkasında hangi lobiler var”diye sordu

ORDU-GiRESUN HAVAALANI SEFER
SAYILARI NiYE AZALTILDI?
Ordu-Giresun havaalanının önünün kesilmesi için sefer sayılarının azaltığı iddialarının yankıları sürerken, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, bu iddiayı Bakanlığa sordu

Aydın, “Bugün baktığımızda afetin izleri tamamen silinmiş ve 
yeniden inşa edilmiş bir Dereli ile Doğankent görüyoruz” dedi

AYDIN: YARALAR SARILDI
AK Parti Giresun 

Milletvekili ve TBMM 
İçişleri Komisyonu 
Üyesi Av. Kadir Aydın, 
22 Ağustos 2020 tari-
hinde ilimizde meyda-
na gelen sel felaketinin 
yaralarının sarılması 
için ciddi adımlar attık-
larını söyledi. 3’TE

Civelekoğlu’ndan Güzelyazıcı’ya Ziyaret...
Giresun’da kurulan Çocuklar Yardımlaş-

ma Derneği ,Giresun Emniyet Müdürü 
Recep Güzelyazıcı’yı ziyaret etti.Başkan Ek-
rem Civelekoğlu,derneğin faaliyetleri konusun-
da Güzelyazıcı’ya bilgi verdi ve yeni görevinde 
başarılar diledi.Civelekoğlu”Dernek olarak 
Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde okullar 
açılmadan önce 50 ilkokul çocuğumuza tablet 
hediye ederek mutluluklarına ortak olacağız.” 
dedi. Haber: Mustafa Cici

Doğa Koleji Giresun 
Kampüsü Anaokulu Açılıyor

Eğitimde fark yaratan kon-
septleri ile 20 yıldır eğiti-

min Türkiye’deki lideri olan Doğa 

Kolejinin Giresun Kampüsünde 
yeni anaokulu açıldı.

SAYFA 2’DE
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GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)
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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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OFİS İÇİN ELEMAN ARANIYOR
Ofiste çalışmak üzere iyi derecede Bilgisayar 

kullanabilen Bayan Eleman Aranmaktadır         Tel :0532-4917751

Şirketimiz bünyesinde tam gün çalışacak
1 Avukat,
1 Muhasebeci aranmaktadır.
 Aranan özellikler:
1- Askerlikle ilişkisi bulunmama,
Muhasebe için müracaat edenlerde:
2- Ticaret lisesi, Meslek yüksek okulu 
veya Muhasebe eğitimi veren 
fakültelerin birinden mezun olmak,
3- Genel muhasebe uygulamalarında en 
az 3 Yıl deneyimli olmak,
4- Ms Office programlarını etkin şekilde  
kullanabilme  şartları aranmaktadır.
Müracaatlar Aşağıdaki Telefondan Bilgi Alınarak Yüz Yüze 
Değerlendirilecektir.                         İletişim: 0 542 314 35 34

İŞ İLANI
Bu sebeple şehrimizin doğu 

yakasında kalan ilçelerimizde 
birçok vatandaşımız Trabzon, 
batı yakasında kalan ilçeleri-
mizde yaşayan vatandaşlarımız 
ise Samsun Havalimanını tercih 
ederek bu sorunun üstesinden 
gelme yolunu seçmektedir.

Yine örnek olarak İstanbul 
– Ordu Giresun Havalimanı 
arasında yaşanan sefer sayı-
sı yetersizliği ve uçuş saatleri 
vatandaşlarımızı benzer çözüm 
üretmeye mecbur bırakmaktadır. 
Giresun ve Ordu İlleri İstan-
bul’da yaşayan en büyük nüfusa 
sahip iller arasında yer almak-
tadır. Yalnızca bu veri ışığında 
uçuş saatleri ve sefer sayılarının 
düzenlenmesi gerektiği ortaya 
çıkacaktır.

Dönemin Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Sayın Cahit Turhan’ın 
konuya ilişkin sorularımıza 2 
Ocak 2020’de verdiği cevap ha-
vayolu işletmeleri serbest piyasa 
koşullarında faaliyet gösteren 
ticari kuruluşlar olduğu, yeni 
meydanlara uçuş başlatılması, 
ilave hat ve sefer konulması, var 
olan seferlerin iptali, uçuş saat-
lerinin değiştirilmesi vb. hususlar 
havayolu işletmelerinin kendi 
uhdelerinde olduğu şeklindedir. 

Yine Sayın Bakan “Ancak, 
havayolu kuruluşları tarafından 
yeni seferler konulması, sefer 
sayılarının artırılması konusun-
daki faaliyetleri Bakanlığımızca 
desteklenmektedir” diye de ilave 
edilmiştir.

Yine, 2 Ocak 2020’de aldığı-
mız yanıta göre Ordu Giresun 
Havalimanında ILS Aletli İniş 
Sistemi, DME Cihazı ile 28 
pistinde hizmet vermekte olduğu 
buna ilave olarak 10 pistinde 
ILS/Localiser-DME ile DVOR-
DME sistemlerinin 26.08.2017 
tarihinde hizmete alındığı 
belirtilmiştir. ILS/DME sistemleri 
ile uçuş iptalleri ve başka limana 
yönlendirme gibi aksaklıkların 
minimum düzeye indirildiği 
belirtilmişti.

Bu bilgiler doğrultusunda:
1. Bahsedilen tüm olum-

suzluklara rağmen çok yüksek 
kabul edilebilecek doluluk oranı 
ve yolcu sayısına ulaşan bu 
kadar faal Ordu- Giresun Hava-
limanından diğer güzergahlara 
sefer sayılarının artırılarak uçuş 
saatlerinin rantabl hale getiril-
mesi hususunda bugüne kadar 
çözüm üretilememesinin sebebi 
sizce nedir?

2. Havayolu şirketleri bah-

sedildiği gibi serbest piyasa 
koşullarında faaliyet gösteriyor-
sa ve sefer sayılarının artırılma-
sı ve saatlerinin düzenlenmesi 
konusunda bir iyileştirmeye 
gerek duymuyor ise bunun 
sebebi sizce ne olabilir? Hava-
yolu şirketleri hangi gerekçeyle 
bu hatta sefer sayısı ve uçuş 
saatlerine yönelik düzenlemeye 
gerek görmemektedir?

3. Ordu Giresun Havalima-
nı’nın sabote mi edilmektedir?

4. İlgili Havayolu şirketlerinin 
Ordu Giresun Havalimanına 
yeni seferler konulması, sefer 

sayılarının artırılması yönünde 
Bakanlığınızdan talebi ya da 
Bakanlığınızın havayolu şirket-
lerine bir talimatı olmuş mudur? 
Bundan sonra olacak mıdır?

5. Ordu – Giresun Havali-
manından bu sebeple yaşanan 
aksaklıkların kuruluşundan 
bu yana devam ettiği dikkate 
alınarak sorunun çözümü için 
Bakanlığınız artık bir an önce 
devreye girmeyi düşünmekte 
midir? Yoksa sorunun çözümü 
için Sayın Cumhurbaşkanının 
talimatına mı ihtiyaç duyulmak-
tadır. “     Haber: Hakan Çelebi

Aşırı ilgi gören Havaalanında ki sefer sayısı ve saatler konusunda Bakanlığı göreve çağıran 
Tığlı, ”2 İlin ortak havaalanı sabote mi ediliyor?. Bu işin arkasında hangi lobiler var”diye sordu

ORDU-GiRESUN HAVAALANI SEFER
SAYILARI NiYE AZALTILDI?
Ordu-Giresun havaalanının önünün kesilmesi için sefer sayılarının azaltığı iddialarının yankıları sürerken, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, bu iddiayı Bakanlığa sordu

“Mutlu Çocuk Öğrenir” ilkesi 
ve “yaparak ve yaşayarak” 
öğrenme felsefesi ile öğrenciler 
yetiştiren Doğa Koleji, Can Eği-
tim Grubu çatısı altında Türki-
ye’nin tek uluslararası kurumsal 
akreditasyonuna sahip üniver-
sitesi olan BİLGİ’nin yüksek 
nitelikli akademik sisteminin bir 
parçası olarak marka yolculuğu-
na devam ediyor. 

Açılış konuşmasını gerçek-
leştiren Doğa Koleji Giresun 
Kampüsü Yönetim Kurulu 
Başkanı Aykut Gezmiş, Giresun 
Doğa Koleji dünya çapında iddi-
alı bir nesil yetiştirme hedefiyle 
ilerlemektedir. Bu hedefimize 
her gün biraz daha yaklaştığı-
mız güçlü bir eğitim kadrosu ve 
ekip ile yol alıyoruz. Mottomuz: 
‘Buradan özgüveni yüksek 
dünya bireyleri yetişecek ve bu 
nesil dünyayı güzelleştirecek.’ 
Okul öncesinden liseye kadar 
Doğa konsepti ile modern eğitim 
tekniklerini kullanarak yenilikleri 
takip eden, ufku geniş, özgüveni 
sağlam ve yaratıcı düşünen bi-
reyler yetiştirmeye devam ede-
ceğiz.1500 m2 alana sahip her 
yeri öğretici detaylarla dolu bir 

vizyon okulu yaptık. Bir insanın 
karakterinin neredeyse tamamı 
0-6 yaş arasında oluşmaktadır. 
Bu nedenle anaokulu eğitimi , 
mutlu birey için çok önemlidir. 
Eğer mutlu ve başarılı bir nesil 
yetiştirmek istiyorsak anaokulu 
bu işin temel noktasıdır diye-
rek yeni anaokulunun Doğa 
Ailesi’ne ve Giresun’a hayırlı 
olmasını diledi. 

Açılış lansmanında yer alan 
Doğa Koleji Genel Müdürü Enis 
Eryaman , 2002 yılında kuru-
lan, özgün eğitim modelleri, 
eğitime getirdiği yenilikçi bakış 
açısı ve akademik başarılarıyla 
kısa zamanda eğitimin Türki-
ye’deki lideri olan Doğa Koleji, 
ülkemize değer katmak için 
durmaksızın çalışmaya devam 
ediyor. İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi ile daha da güçlenen 
yapımız ve eğitim anlayışımızla 
Giresunlu öğrencilerimizi buluş-
turmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Biz Doğa Koleji olarak yaratıcı-
lığı ve yeniliği savunuyor, sun-
duğumuz yüksek standartlarda-
ki eğitim ve hizmet kalitemizle 
öğrencilerimize, çalışanlarımı-
za ve ülkemize değer katmak 

için durmaksızın çalışıyoruz.” 
şeklinde konuştu. 

Giresun Kampüsü kurucusu 
Aykut Gezmiş Doğa Kolejinin 
Giresun’a önemli bir katma 
değer sağladığını belirterek 

Giresunlu öğrencilerin başarı 
rüzgârlarının Doğa’dan estiğini 
kaydetti. 

Yöneticiler, lansman sonrası 
yeni anaokulunu gezerek öğret-
menlerle bir araya geldi. 

Doğa Koleji Giresun 
Kampüsü Anaokulu Açılıyor



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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Anadolu’da Çepniler ve Çepni Kültürü
(Giresun Çepnileri Örneği) (2)

 Giresun’u 1300’lü yıllarda 
fetheden Çepni beyinin adı 
Kuşdoğan Bey’dir. Kürtün beyi 
Çepni Melik Ahmed Bey de 
Bedreme Kalesini fethedendir. 
1486’da Kürtün bölgesinde 
zeamet verilen Eşter Bey, “ka-
dimi Çepni beylerindendir”. 

Trabzon sancağında 
görülen Çepniler, iki koldan 
sahile inmişlerdir. Bunlardan 
“yaylacılık” yapan kol Harşit 
vadisinden, Sinop baskını-
nı önleyen kol da Samsun 
sahil şeridinden ilerlemiştir. 
Moğol tahakkümü altında 
ezilen Selçuklular, Rumlar’a 
karşı savunması Çepniler’e 
kalmıştı. 14. Asırda Çepniler 
Tirebolu’ya kadar varmışlardı. 
Bayramlı (Ordu) yöresindeki 
Hacı Emirli Beyliği onlar tara-
fından kurulmuştur. Giresun, 
1396-97 yılında Hacı Emir 
oğlu Süleyman Bey tarafından 
fethedilmiştir. Şeyh Cüneyt’e 
Trabzon seferinde yaylak 
kesimde yurt tutmuş Çepni-
ler de iştirak etmişlerdi. Bu 
seferin izleri Harşit Vadisinde 
“Şeyh Cüneyt’in mezarı Pinti 
Obası”nda galat olarak kar-
şılık bulmuştur. Fatih Sultan 
Mehmed 1461’de Trabzon’u 
fethetmeye geldiğinde kırlık 
kesim yoğun bir şekilde yaşa-
yan Çepniler tarafından iskân 
edilmişti.

Bilindiği üzere Moğol 
istilası sonucu yerleşik Oğuz 
halkının pek mühim bir kısmı 
yerlerini terk ederek Hora-
san’a ve İran’ın diğer bazı 
bazı yerlerine kaçtılar. Moğol 
istilasının Horasan’a ve İran’a 
da yayılması üzerine Hora-
san’a ve İran’ın diğer yerlerine 
kaçmış olanlar emin bir ülke 
olan Anadolu’ya geldiler. Ana-
dolu’da göçebeler, köylüler ve 
şehirliler arasında Horasan’a 
bağlanan bu gelişin hatıra-
sı asırlarca unutulmayarak 
zamanımıza kadar yaşamıştır. 
Bu inanç sözlü kültürde hâlâ 
güncelliğini korumaktadır. Alp 
Arslan Bey’in Şâkir Şevket’in 
Trabzon Tarihi’ni (1877) me-
haz göstererek “bu Çepniler 
ilk önce Türkeli’nden İran 
toprağına göçmüş! Kızılbaşlık 
öğrenmiş! Bunlar İran’da tek 
durmamış! Uslu oturmamış! 
Bundan ötürü hanları kendi 
ilinde istememiş! Bunlar da 
Anadolu’ya geçmiş! Anado-
lu’ya geçen Çepniler’den yüz 
bin kişi (daha çoğu Giresun, 
Tirebolu, Görele, Büyük 
Liman’da bulunmak üzere) 
Trabzon tigresine yerleşmiş, 
bir takımı da batıya doğru 
yürümüş! İzmit, Balıkesir, 
İzmir tigresindeki Çepniler 
Çepniliklerini korumuş! Trab-
zon tigresinde pek çok hoca 
yetişmiş. Derebeyleri sünnî ol-
muş da bunları git gide sünnî 
yapmış, Kızılbaşlık kalmamış! 

Bu böyle. Ancak, Giresun’un, 
Tirebolu’nun, Görele’nin 
yüksek köylerinde Kürtün’de 
bugün bile Kızılbaşlık izi 
göze çarparmış! Kürtün’ün 
Şıhlı köylülerine ne türlü and 
versen korkmaz imiş! An-
cak; ‘Ahıl Baba, Pahıl Baba, 
Güvende Şeyhi, Vazalak 
Şeyhi, Tur Eri, Horoz Evliyası 
ocağına güm güm tabanca 
sıksın mı!’ der isen korkar, işin 
doğrusunu söyler imiş! İşte Kı-
zılbaşlık izleri!” cümlesi sözlü 
kaynakların yazıya geçirilmesi 
olmalıdır (1921). 

Horasan’a dönmek isteyen-
leri kınamak için söylenilen 
“Horasan’da bir got tarlan mı 
var” deyimi de günümüzde 
“akl-ı evveller/sağduyu sahibi 
olmayanlar” için söylenmekte-
dir. Büyük-küçük herkes Ho-
rasan’ın “Türkistan Horasanı” 
olduğunu bilir. 

Çepniler Yavuz Sultan 
Selim’in şehzadeliği döne-
minde Trabzon sancağından 
Giresun-Kürtün ve Vakfıkebir 
arasında yoğun bir şekilde ya-
şıyorlardı. Fol deresi/Ağasar 
vadisi Çepni beylerinin uç hat-
tı haline gelmiş ve gaza alanı 
olmuştur. Ağasar vadisi bo-
yunca yoğun nüfus birikimi ve 
getirdiği kültürel alt yapı, dinî 
inançlar ve hatta dil özellikleri 
de dâhil etkileri bugüne kadar 
sürecek olan “kültürel bir hu-
dut” olma vasfını taşıyacaklar-
dır. Bundan dolayı bu yörenin 
batı kesimine “Vilâyet-i Çepni/
Çepni Yöresi” adı verilmişti. 
Vilayet-i Çepni’de Kurtulmuş, 
Yenice Hisar, Çandırlı, En-
güzlü, Firuzlu, Halkalu, Kara 
Kilise, Yağmurca, Umurlu, 
Uzun Dere, Mürsellü, Kümbet, 
Yakublu, Kuşdoğan, Köknar, 
Bozca, Çalışlı ve Çatak gibi 
pek çoğu Türkçe adlar taşıyan 
52 civarında köy, 26 yaylak 
mahalli ve 10 kadar mez-
rayı içine alıyordu. Giresun 
ve havalisinde ahali içinde 
ellerindeki toprakların karşı-
lığı sefere giden, daha çok 
konar-göçer ve köylü menşeli 
olan Osmanlılar tarafından 
kurulmayan, bölgeyi fetheden 
Çepni beylerine kadar giden 
“müsellemler” vardı. 1486 
tarihli kayıtta “Kürtün Zeameti” 
adlı idarî bölgede 30 kadar 
timar ve zeamet sahibinden 
16’sının Çepni beyleriyle oğul-
ları veya bunların hizmetinde 
olanlara ait olması Çepniler’in 
bölgedeki etkinliğini açık bir 
şekilde ortaya koymaktadır. 
Osmanlı döneminde Giresun, 
Tirebolu, Görele, Keşap ve 
bugün birer kaza merkezi olan 
Yağlıdere, Dereli, Eynesil, 
Espiye, Doğankent, Çanakcı 
ve Güce yöresi ağırlıklı olarak 
Çepniler’le meskûndu. 
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Aydın, “Bugün baktığımızda afetin izleri tamamen silinmiş ve 
yeniden inşa edilmiş bir Dereli ile Doğankent görüyoruz” dedi

AYDIN: YARALAR SARILDI
22 Ağustos sel afetinin 

yıldönümü nedeniyle açıkla-
malarda bulunan Aydın”

“ilimizde meydana gelen 
sel felaketi sonucu 5’i asker 
olmak üzere 11 kişinin hayatını 
kaybettiği, 19 binanın yıkıldığı 
ve 361 yapının hasar gördü-
ğü ağır bir bilanço ile karşı 
karşıya kalmıştık. Özellikle 
Dereli ve Doğankent en çok 
sel felaketine maruz kalan 
ilçelerimizdi. Afetin hemen 
ardından ilgili bakanlarımız 

başta olmak üzere hep bera-
ber sahada milletimizle iç içe 
olduk. Yaraların sarılması için 
bu noktada devletimiz hızlı bir 
şekilde çalışmalara başladı. 
Bugün baktığımızda afetin 
izleri tamamen silinmiş ve 
yeniden inşa edilmiş bir Dereli 
ile Doğankent görüyoruz. Bu 
süreçte devletimiz merha-
metiyle, şefkatiyle ve bütün 
kudretiyle birlikte milletimizin 
yanında yer aldı. Temennimiz 
başta ilimiz ve ülkemiz olmak 

üzere tüm insanlığın bu tür 
felaketler yaşamamasıdır. 
Rabbim devletimize zeval ver-
mesin, her türlü afetten bizleri 
korusun. Hepimizi derinden 
üzen ve hala acısını yüreği-
mizde hissettiğimiz bu elim 
felaketin ikinci yılında hayatını 
kaybeden şehitlerimize ve 
vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet niyaz ediyor, aileleri ve 
yakınlarına bir kez daha sabır 
ve başsağlığı dileklerimizi 
iletiyoruz. Mekânları cennet 

olsun.” İfadelerini kullandı.
Haber: Osman Yılmaz

Deva Partisi Giresun 
Merkez İlçe Başkanlığı, 

sektörel ziyaretlerine devam 
ediyor. Merkez İlçe Başka-
nı Onur Saldun DURMUŞ, 
yönetim kurulu üyeleri Serkan 
AKÇAY, Ali TÜTÜNCÜ, Tolga 
ÖZKUNDAKÇI, İl Teşkilat 
Başkanı Ahmet ŞENYUVA ve 
İl Halkla İlişkiler Birim Başkanı 
Emre KELLECİ’den oluşan 
heyet ,mahalli bakkal, market 
ve unlu gıda sektöründe yer 
alan işletmeleri ziyaret ederek 
DEVA Partisi’nin açıklamış 
olduğu EKONOMİ EYLEM 
PROGRAMI hakkında bilgilen-
dirme de bulundu.

Başkan DURMUŞ; “Sektörel 
bazlı esnaf ve işletme ziya-
retlerimize devam ediyoruz. 
Esnaflarımızın sorunlarını bire 
bir dinliyor, istişare ediyor ve 
rapor tutuyoruz. Serbest piya-
sa altında ulusal zincir market-

lerin, her mahalle her sokakta 
şube açması yerel esnafları-
mızın kapanmasına ve can 
çekişmesine yol açtığını bili-
yoruz. Rekabet edilemeyecek 
bir gerçeklikle karşı karşıyayız. 
Bu açıdan Giresun Belediye’si-
nin bu gibi ulusal marketlere 
yeni şube açma izni sunma-
dan önce, yerli ve mahalli 
bakkal ile marketleri koruya-
cak şekilde belli kriterleri göz 

önünde tutarak ve belirleyerek 
açma izni verilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Unutulmamalıdır 
ki Giresun bir sanayi kenti de-
ğildir, kendi yağında kavrulan, 
bölge illeri arasında en zayıf 
ekonomilerden birine sahip 
bir kenttir. Bu açıdan şehrimi-
zin nefes alabilmesi için yerli 
esnaflar korunmalıdır çünkü 
esnaf demek halk demektir.” 
ifadesinde bulundu.

Başkan DURMUŞ; hü-
kümetin para politikasını da 
eleştirerek, merkez bankasının 
aldığı faiz indirimi kararı ile 
dolar kurunun yükselmeye 
devam ettiğini, küresel piya-
salarda Brent petrol fiyatının 
gerilemesine rağmen dolar 
kurunun yükselmesi ile birlikte 
akaryakıt fiyatlarının da tekrar 
yükselmeye başladığını ve bu 
gibi maliyet kalemleri sebebi 
ile de market raf fiyatların-
da artışların hız kazandığını 
dile getirdi. Durmuş sözlerini 
şöyle tamamladı; “Ekonominin 
ilacı Sayın Ali BABACAN’dır. 
Geçmişte olduğu gibi ekonomi 
liyakatlı kadrolara teslim edil-
diği an, enflasyon başta olmak 
üzere ekonomimiz kademeli 
şekilde kendini toparlayacak 
ve düzlüğe çıkacaktır, bundan 
hiçbir vatandaşımızın şüphesi 
olmasın.”

Deva: Giresun Belediyesi Zincir 
Marketlere Ruhsat Kriteri Koymalı

Fındıkta ocak sistemine alternatif tek 
dal üretimle verim artışı hedefliyor

Düzce’de makine teknik ressamlığını bırakarak tarıma yönelen Muhammed 
Gündüz, aşılı fındık üretimiyle dönüm başına 600 kilogram verim bekliyor
Gündüz: “3 metre olan fın-

dık ağaçlarını 15 metreye 
kadar çıkartıp hacimsel olarak 
alandan daha fazla yararlanmak 
istiyoruz. Bu yöntemde ağaç gibi 
büyüdüğü için filiz ve dal kesme 
işlemi olmuyor. Bu ağaç, hacim 
olarak da büyüyecek, bizi işçilik-
ten de kurtaracak”

DÜZCE (AA) - CEM ALİ 
KUŞ - Düzce’de, fındık üreti-
minde verim artışı hedefleyen 
39 yaşındaki üretici Muhammed 
Gündüz, atalarından kalan 
20 dönümlük arazide ocak 
sistemine alternatif tek dal 
dikim gerçekleştirdi.

Gündüz, makine teknik 
ressamı olarak çalıştığı işin-
den 6 yıl önce ayrılarak fındık 
yetiştiriciliğine yöneldi.

Darıcı Mahallesi mevkisin-
deki 20 dönüm araziyi fındık 
yetiştiriciliğine uygun hale 
getiren Gündüz, üründe verim 
artışına yönelik araştırma 
yapmaya başladı.

Araştırmaları sonucu bazı 
ülkelerde ocak sistemi yerine 
aşılama yaparak tek dal dikim 
yöntemiyle verim artışı sağlandı-
ğını öğrenen Gündüz, bu metotla 
üretim yapmaya karar verdi.

Arazisine 15 bin aşılı fidan 
diken Gündüz, 1-2 sene içeresin-
de 3 kat artışla dönüm başı 600 
kilogram verim bekliyor.

“Örnek fidanlık olarak üreti-
cilerimize gösteriyoruz”

Muhammet Gündüz, AA muha-

birine, ocak sistemine alternatif 
tek dal yöntemiyle fındığın ceviz 
ağacı büyüklüğüne ulaşmasının 
beklendiğini dile getirdi.

Tek dal yöntemiyle yetiştirile-
cek ağacın boyunun 30 metreye, 
genişliğinin de 3 metreye kadar 
çıkabileceğini aktaran Gündüz, 
“Bu anaçlarımızın üzerine kendi 
değerli fındıklarımız olan Giresun 
yağlısı, çakıldak, yomra, kara 
fındık ve Akçakoca sarı yağlı 
fındığıyla aşılayıp 3 kat verimi 

arttıracak şekilde fındık üret-
meye çalışıyoruz.” dedi.

Gündüz, şu anda 200 
kilogram olan dönüm ba-
şına verimi, 600 kilograma 
çıkarmayı hedeflediklerini 
belirterek, “Şu anda Düz-
ce ve Giresun bölgesinde 
dönümünden maksimum 200 
kilogram fındık alınıyor. Biz 
verimi üçe katlama hesapları 
yapıyoruz. 3 metre olan fındık 
ağaçlarını 15 metreye kadar 
çıkartıp hacimsel olarak 

alandan daha fazla yararlanmak 
istiyoruz. Bir diğer avantajı da her 
sene kestiğimiz fındık filizi ve dal 
budama işlemleri. Bu yöntemde 
ağaç gibi büyüdüğü için filiz ve 
dal kesme işlemi olmuyor. Bu 
ağaç, hacim olarak da büyüyecek 
bizi işçilikten de kurtaracak.” diye 
konuştu.

Çeşitli ülkelerde aşılı fındık 
çalışması yapıldığını, bunun 
Türkiye’de de yaygınlaştırılmasını 
istediğini söyleyen Gündüz, “Biz 
de örnek fidanlık olarak burada 
üreticilerimize gösteriyoruz.” 
ifadesini kullandı.

Gündüz, 20 dönüm alanda 
üretim yaptığını anlatarak, “Ama-
cımız senede 20 bin aşılı fındık 
fidanı üretip fındık üreticilerine 
ulaştırmak. Sektöre 6 yıl kadar 
önce girdik. Çok para harcadık, 
bu şekilde fidanlama sahamız 
olsun, diye. Üretici az alandan 
daha çok üretim elde etsin, 
bunun hedefindeyiz şu anda.” 
açıklamasında bulundu.

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!
***
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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OFİS İÇİN ELEMAN ARANIYOR
Ofiste çalışmak üzere iyi derecede Bilgisayar 

kullanabilen Bayan Eleman Aranmaktadır         Tel :0532-4917751

Şirketimiz bünyesinde tam gün çalışacak
1 Avukat,
1 Muhasebeci aranmaktadır.
 Aranan özellikler:
1- Askerlikle ilişkisi bulunmama,
Muhasebe için müracaat edenlerde:
2- Ticaret lisesi, Meslek yüksek okulu 
veya Muhasebe eğitimi veren 
fakültelerin birinden mezun olmak,
3- Genel muhasebe uygulamalarında en 
az 3 Yıl deneyimli olmak,
4- Ms Office programlarını etkin şekilde  
kullanabilme  şartları aranmaktadır.
Müracaatlar Aşağıdaki Telefondan Bilgi Alınarak Yüz Yüze 
Değerlendirilecektir.                         İletişim: 0 542 314 35 34

İŞ İLANI
Bu sebeple şehrimizin doğu 

yakasında kalan ilçelerimizde 
birçok vatandaşımız Trabzon, 
batı yakasında kalan ilçeleri-
mizde yaşayan vatandaşlarımız 
ise Samsun Havalimanını tercih 
ederek bu sorunun üstesinden 
gelme yolunu seçmektedir.

Yine örnek olarak İstanbul 
– Ordu Giresun Havalimanı 
arasında yaşanan sefer sayı-
sı yetersizliği ve uçuş saatleri 
vatandaşlarımızı benzer çözüm 
üretmeye mecbur bırakmaktadır. 
Giresun ve Ordu İlleri İstan-
bul’da yaşayan en büyük nüfusa 
sahip iller arasında yer almak-
tadır. Yalnızca bu veri ışığında 
uçuş saatleri ve sefer sayılarının 
düzenlenmesi gerektiği ortaya 
çıkacaktır.

Dönemin Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Sayın Cahit Turhan’ın 
konuya ilişkin sorularımıza 2 
Ocak 2020’de verdiği cevap ha-
vayolu işletmeleri serbest piyasa 
koşullarında faaliyet gösteren 
ticari kuruluşlar olduğu, yeni 
meydanlara uçuş başlatılması, 
ilave hat ve sefer konulması, var 
olan seferlerin iptali, uçuş saat-
lerinin değiştirilmesi vb. hususlar 
havayolu işletmelerinin kendi 
uhdelerinde olduğu şeklindedir. 

Yine Sayın Bakan “Ancak, 
havayolu kuruluşları tarafından 
yeni seferler konulması, sefer 
sayılarının artırılması konusun-
daki faaliyetleri Bakanlığımızca 
desteklenmektedir” diye de ilave 
edilmiştir.

Yine, 2 Ocak 2020’de aldığı-
mız yanıta göre Ordu Giresun 
Havalimanında ILS Aletli İniş 
Sistemi, DME Cihazı ile 28 
pistinde hizmet vermekte olduğu 
buna ilave olarak 10 pistinde 
ILS/Localiser-DME ile DVOR-
DME sistemlerinin 26.08.2017 
tarihinde hizmete alındığı 
belirtilmiştir. ILS/DME sistemleri 
ile uçuş iptalleri ve başka limana 
yönlendirme gibi aksaklıkların 
minimum düzeye indirildiği 
belirtilmişti.

Bu bilgiler doğrultusunda:
1. Bahsedilen tüm olum-

suzluklara rağmen çok yüksek 
kabul edilebilecek doluluk oranı 
ve yolcu sayısına ulaşan bu 
kadar faal Ordu- Giresun Hava-
limanından diğer güzergahlara 
sefer sayılarının artırılarak uçuş 
saatlerinin rantabl hale getiril-
mesi hususunda bugüne kadar 
çözüm üretilememesinin sebebi 
sizce nedir?

2. Havayolu şirketleri bah-

sedildiği gibi serbest piyasa 
koşullarında faaliyet gösteriyor-
sa ve sefer sayılarının artırılma-
sı ve saatlerinin düzenlenmesi 
konusunda bir iyileştirmeye 
gerek duymuyor ise bunun 
sebebi sizce ne olabilir? Hava-
yolu şirketleri hangi gerekçeyle 
bu hatta sefer sayısı ve uçuş 
saatlerine yönelik düzenlemeye 
gerek görmemektedir?

3. Ordu Giresun Havalima-
nı’nın sabote mi edilmektedir?

4. İlgili Havayolu şirketlerinin 
Ordu Giresun Havalimanına 
yeni seferler konulması, sefer 

sayılarının artırılması yönünde 
Bakanlığınızdan talebi ya da 
Bakanlığınızın havayolu şirket-
lerine bir talimatı olmuş mudur? 
Bundan sonra olacak mıdır?

5. Ordu – Giresun Havali-
manından bu sebeple yaşanan 
aksaklıkların kuruluşundan 
bu yana devam ettiği dikkate 
alınarak sorunun çözümü için 
Bakanlığınız artık bir an önce 
devreye girmeyi düşünmekte 
midir? Yoksa sorunun çözümü 
için Sayın Cumhurbaşkanının 
talimatına mı ihtiyaç duyulmak-
tadır. “     Haber: Hakan Çelebi

Aşırı ilgi gören Havaalanında ki sefer sayısı ve saatler konusunda Bakanlığı göreve çağıran 
Tığlı, ”2 İlin ortak havaalanı sabote mi ediliyor?. Bu işin arkasında hangi lobiler var”diye sordu

ORDU-GiRESUN HAVAALANI SEFER
SAYILARI NiYE AZALTILDI?
Ordu-Giresun havaalanının önünün kesilmesi için sefer sayılarının azaltığı iddialarının yankıları sürerken, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, bu iddiayı Bakanlığa sordu

“Mutlu Çocuk Öğrenir” ilkesi 
ve “yaparak ve yaşayarak” 
öğrenme felsefesi ile öğrenciler 
yetiştiren Doğa Koleji, Can Eği-
tim Grubu çatısı altında Türki-
ye’nin tek uluslararası kurumsal 
akreditasyonuna sahip üniver-
sitesi olan BİLGİ’nin yüksek 
nitelikli akademik sisteminin bir 
parçası olarak marka yolculuğu-
na devam ediyor. 

Açılış konuşmasını gerçek-
leştiren Doğa Koleji Giresun 
Kampüsü Yönetim Kurulu 
Başkanı Aykut Gezmiş, Giresun 
Doğa Koleji dünya çapında iddi-
alı bir nesil yetiştirme hedefiyle 
ilerlemektedir. Bu hedefimize 
her gün biraz daha yaklaştığı-
mız güçlü bir eğitim kadrosu ve 
ekip ile yol alıyoruz. Mottomuz: 
‘Buradan özgüveni yüksek 
dünya bireyleri yetişecek ve bu 
nesil dünyayı güzelleştirecek.’ 
Okul öncesinden liseye kadar 
Doğa konsepti ile modern eğitim 
tekniklerini kullanarak yenilikleri 
takip eden, ufku geniş, özgüveni 
sağlam ve yaratıcı düşünen bi-
reyler yetiştirmeye devam ede-
ceğiz.1500 m2 alana sahip her 
yeri öğretici detaylarla dolu bir 

vizyon okulu yaptık. Bir insanın 
karakterinin neredeyse tamamı 
0-6 yaş arasında oluşmaktadır. 
Bu nedenle anaokulu eğitimi , 
mutlu birey için çok önemlidir. 
Eğer mutlu ve başarılı bir nesil 
yetiştirmek istiyorsak anaokulu 
bu işin temel noktasıdır diye-
rek yeni anaokulunun Doğa 
Ailesi’ne ve Giresun’a hayırlı 
olmasını diledi. 

Açılış lansmanında yer alan 
Doğa Koleji Genel Müdürü Enis 
Eryaman , 2002 yılında kuru-
lan, özgün eğitim modelleri, 
eğitime getirdiği yenilikçi bakış 
açısı ve akademik başarılarıyla 
kısa zamanda eğitimin Türki-
ye’deki lideri olan Doğa Koleji, 
ülkemize değer katmak için 
durmaksızın çalışmaya devam 
ediyor. İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi ile daha da güçlenen 
yapımız ve eğitim anlayışımızla 
Giresunlu öğrencilerimizi buluş-
turmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Biz Doğa Koleji olarak yaratıcı-
lığı ve yeniliği savunuyor, sun-
duğumuz yüksek standartlarda-
ki eğitim ve hizmet kalitemizle 
öğrencilerimize, çalışanlarımı-
za ve ülkemize değer katmak 

için durmaksızın çalışıyoruz.” 
şeklinde konuştu. 

Giresun Kampüsü kurucusu 
Aykut Gezmiş Doğa Kolejinin 
Giresun’a önemli bir katma 
değer sağladığını belirterek 

Giresunlu öğrencilerin başarı 
rüzgârlarının Doğa’dan estiğini 
kaydetti. 

Yöneticiler, lansman sonrası 
yeni anaokulunu gezerek öğret-
menlerle bir araya geldi. 

Doğa Koleji Giresun 
Kampüsü Anaokulu Açılıyor



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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Tüm savaş karşıtları; 
Gerekirse meydanlara inme-

li... 
Yediden-yetmişe kol-kola 

girmeli... 
“Kirli savaşlar istemiyoruz!” 

diye; 
Yeri-göğü inletmeli...  
Ve bütün farklılıkları bir tarafa 

bırakıp, şu sorular hep birlikte 
düşünülmeli; 

Bu savaşları kimler çıkarıyor? 
Bu kirli savaşlardan kimler 

zararlı, kimler karlı çıkıyor? 
Halkları birbirine düşürüp, 

kırdırmak için hangi ülkeler çağın 
en modern silahını üretiyor? 

Ve hangi ülkeler; hangi ülkeler 
arasında savaş çıkarmak istiyor? 

En önemlisi de; 
Çağın en modern silahlarını 

yapan ülkeler, kendi aralarında 
hiç savaşmıyorlar da; 

Neden hep ikinci ve üçüncü 
kategoride bulunan ülkeler ara-

sında savaş çıkarıyor? 
Ve üzerinde düşünülmesi 

gereken bir başka soruda; 
Savaş çıkarılan ülkelerin yö-

neticileri neden bu kirli savaşları 
çıkaran ülkelerin kim olduğunu 
kendi halkına anlatmayı düşün-
müyor? 

Örneğin; 
Dünyanın patronu durumun-

da olan ABD neden durmadan 
savaş çıkarıyor? 

Bir değil, beş değil, on değil... 
Yüzyıldır Ortadoğu coğrafya-

sında ne dolaşıp-duruyor? 
Neyin peşinde koşuyor? 
Kimin çıkarları için bu coğraf-

yayı kan gölüne çeviriyor? 
Bunları düşünebilmemiz için; 
İlla da sağcı veya solcu mu 

olmamız gerekiyor? 
Dünyanın başına bela olan 

(yaklaşık) on güçlü ülke var... 
Bu ülkeler, ürettikleri mo-

dern silahları kendi aralarında 

savaşarak neden denemiyorlar? 
diyebilmemiz için; 

İlla da süper akıllı olmamız mı 
gerekiyor? 

Çıkarılar kirli savaşlarda; 
Kimin çocukları ölüyor... 
Kimlerin çocukları, çıkarılan 

bu kirli savaşlarda yer almıyor? 
Çıkarılan bu kirli savaşları; 
Kimler televizyonlardan ‘heye-

canlı bir film izler’ gibi izliyor? 
Kimlerin anası ‘inşallah 

çocuğuma bir şey olmamıştır’ 
diye-diye günlerini geçiriyor? 

Bunları hep birlikte düşünebil-
memiz için; 

İlla da ‘biat etmeyi’ kültürel 
alışkanlık haline getirdiğimiz ve 
üzerine toz kondurmadığımız 
‘siyasi patronlarımız’ gibi mi 
düşünmeliyiz? 

Neymiş efendim; 
Amerika içine girdiği veya 

girmek istediği ülkelerin ‘hayrına’ 
ve onun yararı için girermiş!... 

Neymiş efendim; 
Rusya’ da, Amerika’dan aşağı 

kalmaz, o nereye girerse, onlar-
da haklı olarak Amerika’yı takip 
edermiş! 

Vesaire, vesaire... 
Geç babam geç... 
Bunları bir-kalem geç; 
Savaş patronlarının ve onları 

ortaklarının keyfini yerine getir-
mek için birbirimizi kandırmaya-
lım... 

Birilerine şirin görünmek için; 
Abuk-sabuk gerekçeler üre-

terek, birbirimize ‘madik’ atma-
yalım! 

Bu kirli savaşları çıkaranlar; 
Kapitaline daha çok ‘kapital’ 

katmak isteyen kapitalistler... 
Onun küresel ölçekte örgüt-

lenmiş şekli emperyalistler... 
Ve bunların güvenliğini sağla-

yan yönetsel güçlerse; 
Halkını baskı altında tutmayı 

tercih eden faşist yönetimler... 
İkide-bir namlunun ucunu gös-

terip, gözdağı veren diktatörler... 
Ve sivil görüntü altında 

saltanatın sürdürmek isteyen 
liderlerdir..  

Ki, ben kendimi bildim-bileli de 
böyle sürüp itmektedir... 

Hafıza-i beşer çukuruna düş-
meyenler, çok iyi anımsarlar diye 
düşünüyorum;

Eskiden miting meydanların-
da ‘Silaha yatırıp değil, eğitime 
yatırım yapılsın’ diye inim-inim 
inletilirdi... 

Meydanı dolduran savaş 
karşıtları, koro halinde hep bir 
ağızdan; 

“Savaş Örgütü olan NATO’ya 
hayır” seslendirilirdi... 

“Savaş İstemiyoruz” 
“Çocuklar silah değil, şeker 

istiyor” 
“Analar doğurur, faşistler 

öldürür” 
“Anaların gözyaşları son 

bulsun” 
“Yaşasın Halkların Kardeşliği” 

gibi sloganlar atardı meydanları 

dolduran savaş karşıtları... 
Ve ülkeyi yöneten egemen 

güçlerde bu sloganlara karşı şu 
şekilde sloganlar atardı; 

“Sizi gidi vatan hainleri sizi” 
“Sizi gidi bozguncular sizi” 
“Sizin yüzünüzden müttefikle-

rimizle aramız bozulacak” 
“Sizlerin yüzünden ülkemizin 

refahı yok olacak” 
“Sizin silah karşıtlığınız yüzün-

den ordumuz silahsız kalacak” 
gibi... 

Buna benzer sloganlarıyla, 
ardından sürüklemek istediği 
kitlenin beynini yıkarlardı... 

Ve ‘savaş karşıtı’ miting ya-
panları da; 

Ya, meydanlarda provoke 
edip coplarlardı... 

Ya, derdest-edip tutuklarlardı.. 
Ya da bir köşede pusuya yatıp 

‘faili meçhul’ yaparlardı! 
Özetlersek, güncelleyerek ve 

soru-yorum şeklinde özetlemek 
istiyorum; 

Suriye’de 11 yıl önce çıkarılan 
savaş sonucu, bugün ülkemiz-
de yaklaşık 5-6 milyon Suriyeli 
göçmen olduğu söyleniyor,,, 

On-binlerce Afganlı... 
Binlerce Iraklı ve İranlı... 
Libyalı, Mısırlı ve Somalili 

göçmen ‘otağ’ kurdu bu toprak-
lara... 

Peki, bunların yerinden-yur-
dundan edilip ve ‘göçmen’ olma-
sına sebep olan kimler? 

Kimler, bu insanları vatanla-

rından göç etmeye neden oldu? 
Bu göçmenlerin ‘ocağına incir 

ağacı diken’ kimler? 
Vesaire, vesaire... 
Bunların üzerinde düşünme-

yecek miyiz? 
Kirli savaşlara ‘hayır’ demek 

için; 
Cop ve biber gazı yeme kor-

kusundan meydanlara inemiyo-
ruz... 

Atatürk’ün bize veciz söz 
olarak miras bıraktığı; 

“Yurtta barış, dünya barış” 
sözünü bile korkusuzca haykıra-
mıyoruz... 

Aaaahh! aah! 
Ne demeli bilmem ki? 
Bu can sıkıcı sohbeti nasıl 

bitirmeli? 
Durun;
Mademki tek-vücut olup mey-

danlara inemiyoruz... 
Slogan düzeyinde de olsa, 

ben şu sloganları haykırarak 
bitirmek istiyorum sohbetimizi; 

Kahrolsun savaş patronları... 
Kahrolsun savaş tüccarları... 
Kahrolsun bu sistemin temsil-

cisi emperyalistler... 
Kahrolsun bu sisteme payan-

dalık yapan işbirlikçiler... 
Yaşasın Halkların kardeşliği... 
Yaşasın Halkların dayanış-

ması... 
Dünyanın dört-bir yanında 

dolaşsın; 
“Yurtta barış, dünyada barış” 

sloganı...

BARIŞ-SEVERLER BİR ARAYA GELMELİ 
KİRLİ SAVAŞLAR PROTESTO EDİLMELİ

Türkü sevenler bilir. 
Aşık Ferrahi’nin 
güzel bir Adana 

türküsü var. Nurettin Dada-
loğlu ustamız derlemiş. BEN 
BIKTIM USANDIM ELİN 
DİLİNDEN diyor. Bizlerde 
herhalde pandemi sorununu 
yaza yaza, hem kendimizi, 
hemde okuyanı bıktırdıysak 
affola. Ama bir kişide bile 
farkındalık oluşturduysak ne 
mutlu bize! Yine ortalama 
okuyucu kitlesini düşünerek, 
anlaşılması kolay olsun diye 
konuyu sorulu yanıtlı anlat-
maya çalışacağım. Umarım 
bu güncel bilgiler anlaşılır. 

Buyrun okumaya!..
 Birleşik Krallık Özgün 

Covid Virüsü ve güncel Omic-
ron Varyantına karşı koruyu-
cu ikili aşıyı onayladı mı?

Evet onaylayan ilk ülke 
oldu

Bu kuvvetlendirilmiş ikili 
aşı, Ekim ve Kasım ayların-
da devreye girerse, pande-
mi nedeniyle oluşabilecek 
varyantlara karşı kuvvetli bir 
korunma sağlayabilir mi?

Evet sağlayabilir. Çok iyi 
bir çalışma.Moderna Şir-
keti bu yıl 29 milyon doz 
sağlayabileceğini, ama kime 
vereceğini şu ana kadar 

belirtmedi.
Bu ikili aşı kimlere öncelikli 

yapılacak? Bu zamana kadar 
COVİD Virüsündeki temel 
değişimi kısaca anlatabilirmi-
siniz?

Bildiğim kadarıyla 50 yaş 
üstü ve yüksek riskli gruba 
Eylülden itibaren yapılması 
planlanıyor.

Pandemide kullanılan 
özgün aşılar ;2019’un sonun-
da Çin’in Wuhan kentindeki 
virüsün ilk formuyla savaşma-
sı için tasarlanmıştır.

Covid virüsü o günden bu 
zamana kadar mutasyona 
uğradı. Bazı bağışıklık savun-
malarımızı atlatabilecek bir 
dizi yeni varyant oluştu. Bu 
nedenle dünyadaki olgularda 
büyük dalgalanmalar oluştu.

Moderna yeni aşısı nasıl 
etkili oluyor?

Moderna’nın bu aşısı hem 
özgün tipi,hem de geçen 
kış ortaya çıkan ilk Omicron 
varyantını (BA.1) hedefliyor. 
Covid’in iki şeklini hedefledi-
ğinden, bivalen yani iki değer-
li aşı olarak adlandırılır.

Niçin bu pandemide yete-
rince başarılı olamadık?

Önlenebilir ve korunula-
bilecek bir solunum sistemi 
hastalığından başlayıp, 
kalıtsal yapımızla ilgili ola-
rak öldürücü ve/veya sakat 
yapıcı bir hastalık nedeniyle 
100.000’den fazla insanımız 
bilim dışı bilinen tavırlar ne-
deniyle kaybedilmiştir. Üstelik 
bu sayı resmî rakam olup, 
bunu en az 2 ile çarpabilirsi-
niz.Yazık ki ne yazık!..

Ölüm oranları arttı mı?
Olgu sayısına göre oran-

larsak yükselme olduğunu 
görürüz.Benim düşünceme 
göre çok ağır bir toplum sağlı-
ğı sorunu…

UZAMIŞ COVİD ve 
POSTCOVİD SENDROMU 
konusunda düşünceleriniz 
nelerdir?

Konunun uzmanı bir klinis-
yen hekim olarak, her olgu en 
az bir yıl boyunca KBB,Kar-
diyoloji, Gastroenteroloji, Gö-
ğüs Hastalıkları, Mikrobiyoloji, 
Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji, Nöroloji, 

Psikiyatri bölümlerince; hasta 
çocuksa Çocuk Hastalıkla-
rı ve ilgili üst bölümlerince 
izlenmelidir diyorum.Hastalık 
geçirdikten bir ay sonra;Baş 
ağrısı, baş dönmesi, kulak 
uğultusu ve çınlaması, ağızda 
kuruluk, koku ve tad alma du-
yusunda azalmanın sürmesi, 
öksürük, müphem vücut ve 
eklem ağrıları, uyuşma ve 
kuvvet kayıpları, ishal,karın 
ağrısı, kabızlık, kırgınlık-yor-
gunluk varsa gerekirse bu uz-
manlık alanlarından oluşacak 
bir konseyde en az haftada 
bir topluca değerlendirilmesi 
gerekir. Bunları laf olsun veya 
protokol gereğince söylemi-
yorum. Süreç maalesef çok 
ciddi. Bizler bu gerçekleri 
yakınen görüyoruz.Sağlık 
sisteminin tamamen çöktüğü, 
hekimlerin ülkeyi terkettiği bu 
günlerde, insanların mağdu-
riyetlerini yakınen gördüğüm 
için bu satırları yazıyorum. 
Maalesef sözün bittiği nok-
tadayız.İNSANLARIMIZ ACI 
ÇEKİYOR!..

Çocukluk yaş grubunda 

bu enfeksiyondan korunma 
konusunda düşünceleriniz 
nelerdir?

Daha öncede belirttiğim 
ve birçok değerli hocamın da 
üstünde basa basa durduğu 
gib,okullar açılmadan; 5-11 
yaş grubuna mRNA aşılarının 
1/3 dozu(28 gün ara İle iki 
doz), 12-18 yaş grubu için 
28 gün arayla iki doz (erişkin 
dozda) aşı yapılmalıdır.

COVİD-19 Ağustos ayı iki 
haftalık resmi sayılarımız ne 
durumda?

BAKANLIĞIN RESMÎ TAB-
LOSU’NA GÖRE;

01-07 -2022 Ağustos ayın-
da olgu sayısı 232253,ölüm 
sayısı 380, iyileşen olgu sayı-
sı 447132 olup, toplam olgu 
sayısı 16528070,

08-14-2022 Ağustos ayın-
da olgu sayısı 143778,ölüm 
sayısı 342, iyileşen olgu sayı-
sı 259102, toplam olgu sayısı 
16671848 olarak bildirilmiştir. 
Bunları bence en az 50 ile 
çarpın derim. 

Sevgilerimle..

COVİD-19 ÇOK DRAMATİK YAN 
HASTALIKLARA NEDEN OLABİLECEK 
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Fındık zurufu, nasıl kompost yapılır?
Üreticilerimizce, fındık zu-

rufu ile ilgili şu hususlara 
dikkat edilmelidir.

Fındık üretiminde hasat işle-
minden sonra fındığın patozla 
tanelenmesi esnasında atık ola-
rak çıkan fındık zurufu önemli bir 
organik materyal kaynağıdır. Bir 
dekar alandan tahminen 20-50 kg 
arasında değişen fındık zurufu elde 
edilebilmektedir. Can ve mal güven-
liği açısından araç yollarında fındık 

zurufları yığın halinde bırakılmama-
lı, patozlama işlemi sonrası uygun 
yerlere nakledilmelidir. Yangın riski 
ve çevre kirliliği açısından fındık 
zurufları yakılmamalıdır.

Fındık zurufu, olgunlaşmadan 
gübre amaçlı fındık bahçelerimizde 
kullanmamalıdır. Zira bu durumda 
külleme hastalığı etmenine kış-
lama ortamı oluşturmakta ayrıca 
aflatoksin oluşumunu artırmaktadır. 
Değerli bir organik madde kayna-

ğı olan fındık zurufunu ‘kompost’ 
yaparak fındık ve sebze bahçeleri-
mizde doğal gübre olarak kullanabi-
liriz. Bunun için bahçemizin uygun 
yerinde zurufu yığın yaparak bolca 
ıslatılmalı, kat kat sönmemiş kireç 
ilave ederek en az altı ay olgunlaş-
masını ve pişmesini sağlamalıyız. 
Bu şekilde zurufta bulaşık olan 
hastalık etmeni mikroorganizmalar-
da yok olacaktır.

Haber: Fatma Uğurlu



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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Tüm savaş karşıtları; 
Gerekirse meydanlara inme-

li... 
Yediden-yetmişe kol-kola 

girmeli... 
“Kirli savaşlar istemiyoruz!” 

diye; 
Yeri-göğü inletmeli...  
Ve bütün farklılıkları bir tarafa 

bırakıp, şu sorular hep birlikte 
düşünülmeli; 

Bu savaşları kimler çıkarıyor? 
Bu kirli savaşlardan kimler 

zararlı, kimler karlı çıkıyor? 
Halkları birbirine düşürüp, 

kırdırmak için hangi ülkeler çağın 
en modern silahını üretiyor? 

Ve hangi ülkeler; hangi ülkeler 
arasında savaş çıkarmak istiyor? 

En önemlisi de; 
Çağın en modern silahlarını 

yapan ülkeler, kendi aralarında 
hiç savaşmıyorlar da; 

Neden hep ikinci ve üçüncü 
kategoride bulunan ülkeler ara-

sında savaş çıkarıyor? 
Ve üzerinde düşünülmesi 

gereken bir başka soruda; 
Savaş çıkarılan ülkelerin yö-

neticileri neden bu kirli savaşları 
çıkaran ülkelerin kim olduğunu 
kendi halkına anlatmayı düşün-
müyor? 

Örneğin; 
Dünyanın patronu durumun-

da olan ABD neden durmadan 
savaş çıkarıyor? 

Bir değil, beş değil, on değil... 
Yüzyıldır Ortadoğu coğrafya-

sında ne dolaşıp-duruyor? 
Neyin peşinde koşuyor? 
Kimin çıkarları için bu coğraf-

yayı kan gölüne çeviriyor? 
Bunları düşünebilmemiz için; 
İlla da sağcı veya solcu mu 

olmamız gerekiyor? 
Dünyanın başına bela olan 

(yaklaşık) on güçlü ülke var... 
Bu ülkeler, ürettikleri mo-

dern silahları kendi aralarında 

savaşarak neden denemiyorlar? 
diyebilmemiz için; 

İlla da süper akıllı olmamız mı 
gerekiyor? 

Çıkarılar kirli savaşlarda; 
Kimin çocukları ölüyor... 
Kimlerin çocukları, çıkarılan 

bu kirli savaşlarda yer almıyor? 
Çıkarılan bu kirli savaşları; 
Kimler televizyonlardan ‘heye-

canlı bir film izler’ gibi izliyor? 
Kimlerin anası ‘inşallah 

çocuğuma bir şey olmamıştır’ 
diye-diye günlerini geçiriyor? 

Bunları hep birlikte düşünebil-
memiz için; 

İlla da ‘biat etmeyi’ kültürel 
alışkanlık haline getirdiğimiz ve 
üzerine toz kondurmadığımız 
‘siyasi patronlarımız’ gibi mi 
düşünmeliyiz? 

Neymiş efendim; 
Amerika içine girdiği veya 

girmek istediği ülkelerin ‘hayrına’ 
ve onun yararı için girermiş!... 

Neymiş efendim; 
Rusya’ da, Amerika’dan aşağı 

kalmaz, o nereye girerse, onlar-
da haklı olarak Amerika’yı takip 
edermiş! 

Vesaire, vesaire... 
Geç babam geç... 
Bunları bir-kalem geç; 
Savaş patronlarının ve onları 

ortaklarının keyfini yerine getir-
mek için birbirimizi kandırmaya-
lım... 

Birilerine şirin görünmek için; 
Abuk-sabuk gerekçeler üre-

terek, birbirimize ‘madik’ atma-
yalım! 

Bu kirli savaşları çıkaranlar; 
Kapitaline daha çok ‘kapital’ 

katmak isteyen kapitalistler... 
Onun küresel ölçekte örgüt-

lenmiş şekli emperyalistler... 
Ve bunların güvenliğini sağla-

yan yönetsel güçlerse; 
Halkını baskı altında tutmayı 

tercih eden faşist yönetimler... 
İkide-bir namlunun ucunu gös-

terip, gözdağı veren diktatörler... 
Ve sivil görüntü altında 

saltanatın sürdürmek isteyen 
liderlerdir..  

Ki, ben kendimi bildim-bileli de 
böyle sürüp itmektedir... 

Hafıza-i beşer çukuruna düş-
meyenler, çok iyi anımsarlar diye 
düşünüyorum;

Eskiden miting meydanların-
da ‘Silaha yatırıp değil, eğitime 
yatırım yapılsın’ diye inim-inim 
inletilirdi... 

Meydanı dolduran savaş 
karşıtları, koro halinde hep bir 
ağızdan; 

“Savaş Örgütü olan NATO’ya 
hayır” seslendirilirdi... 

“Savaş İstemiyoruz” 
“Çocuklar silah değil, şeker 

istiyor” 
“Analar doğurur, faşistler 

öldürür” 
“Anaların gözyaşları son 

bulsun” 
“Yaşasın Halkların Kardeşliği” 

gibi sloganlar atardı meydanları 

dolduran savaş karşıtları... 
Ve ülkeyi yöneten egemen 

güçlerde bu sloganlara karşı şu 
şekilde sloganlar atardı; 

“Sizi gidi vatan hainleri sizi” 
“Sizi gidi bozguncular sizi” 
“Sizin yüzünüzden müttefikle-

rimizle aramız bozulacak” 
“Sizlerin yüzünden ülkemizin 

refahı yok olacak” 
“Sizin silah karşıtlığınız yüzün-

den ordumuz silahsız kalacak” 
gibi... 

Buna benzer sloganlarıyla, 
ardından sürüklemek istediği 
kitlenin beynini yıkarlardı... 

Ve ‘savaş karşıtı’ miting ya-
panları da; 

Ya, meydanlarda provoke 
edip coplarlardı... 

Ya, derdest-edip tutuklarlardı.. 
Ya da bir köşede pusuya yatıp 

‘faili meçhul’ yaparlardı! 
Özetlersek, güncelleyerek ve 

soru-yorum şeklinde özetlemek 
istiyorum; 

Suriye’de 11 yıl önce çıkarılan 
savaş sonucu, bugün ülkemiz-
de yaklaşık 5-6 milyon Suriyeli 
göçmen olduğu söyleniyor,,, 

On-binlerce Afganlı... 
Binlerce Iraklı ve İranlı... 
Libyalı, Mısırlı ve Somalili 

göçmen ‘otağ’ kurdu bu toprak-
lara... 

Peki, bunların yerinden-yur-
dundan edilip ve ‘göçmen’ olma-
sına sebep olan kimler? 

Kimler, bu insanları vatanla-

rından göç etmeye neden oldu? 
Bu göçmenlerin ‘ocağına incir 

ağacı diken’ kimler? 
Vesaire, vesaire... 
Bunların üzerinde düşünme-

yecek miyiz? 
Kirli savaşlara ‘hayır’ demek 

için; 
Cop ve biber gazı yeme kor-

kusundan meydanlara inemiyo-
ruz... 

Atatürk’ün bize veciz söz 
olarak miras bıraktığı; 

“Yurtta barış, dünya barış” 
sözünü bile korkusuzca haykıra-
mıyoruz... 

Aaaahh! aah! 
Ne demeli bilmem ki? 
Bu can sıkıcı sohbeti nasıl 

bitirmeli? 
Durun;
Mademki tek-vücut olup mey-

danlara inemiyoruz... 
Slogan düzeyinde de olsa, 

ben şu sloganları haykırarak 
bitirmek istiyorum sohbetimizi; 

Kahrolsun savaş patronları... 
Kahrolsun savaş tüccarları... 
Kahrolsun bu sistemin temsil-

cisi emperyalistler... 
Kahrolsun bu sisteme payan-

dalık yapan işbirlikçiler... 
Yaşasın Halkların kardeşliği... 
Yaşasın Halkların dayanış-

ması... 
Dünyanın dört-bir yanında 

dolaşsın; 
“Yurtta barış, dünyada barış” 

sloganı...

BARIŞ-SEVERLER BİR ARAYA GELMELİ 
KİRLİ SAVAŞLAR PROTESTO EDİLMELİ

Türkü sevenler bilir. 
Aşık Ferrahi’nin 
güzel bir Adana 

türküsü var. Nurettin Dada-
loğlu ustamız derlemiş. BEN 
BIKTIM USANDIM ELİN 
DİLİNDEN diyor. Bizlerde 
herhalde pandemi sorununu 
yaza yaza, hem kendimizi, 
hemde okuyanı bıktırdıysak 
affola. Ama bir kişide bile 
farkındalık oluşturduysak ne 
mutlu bize! Yine ortalama 
okuyucu kitlesini düşünerek, 
anlaşılması kolay olsun diye 
konuyu sorulu yanıtlı anlat-
maya çalışacağım. Umarım 
bu güncel bilgiler anlaşılır. 

Buyrun okumaya!..
 Birleşik Krallık Özgün 

Covid Virüsü ve güncel Omic-
ron Varyantına karşı koruyu-
cu ikili aşıyı onayladı mı?

Evet onaylayan ilk ülke 
oldu

Bu kuvvetlendirilmiş ikili 
aşı, Ekim ve Kasım ayların-
da devreye girerse, pande-
mi nedeniyle oluşabilecek 
varyantlara karşı kuvvetli bir 
korunma sağlayabilir mi?

Evet sağlayabilir. Çok iyi 
bir çalışma.Moderna Şir-
keti bu yıl 29 milyon doz 
sağlayabileceğini, ama kime 
vereceğini şu ana kadar 

belirtmedi.
Bu ikili aşı kimlere öncelikli 

yapılacak? Bu zamana kadar 
COVİD Virüsündeki temel 
değişimi kısaca anlatabilirmi-
siniz?

Bildiğim kadarıyla 50 yaş 
üstü ve yüksek riskli gruba 
Eylülden itibaren yapılması 
planlanıyor.

Pandemide kullanılan 
özgün aşılar ;2019’un sonun-
da Çin’in Wuhan kentindeki 
virüsün ilk formuyla savaşma-
sı için tasarlanmıştır.

Covid virüsü o günden bu 
zamana kadar mutasyona 
uğradı. Bazı bağışıklık savun-
malarımızı atlatabilecek bir 
dizi yeni varyant oluştu. Bu 
nedenle dünyadaki olgularda 
büyük dalgalanmalar oluştu.

Moderna yeni aşısı nasıl 
etkili oluyor?

Moderna’nın bu aşısı hem 
özgün tipi,hem de geçen 
kış ortaya çıkan ilk Omicron 
varyantını (BA.1) hedefliyor. 
Covid’in iki şeklini hedefledi-
ğinden, bivalen yani iki değer-
li aşı olarak adlandırılır.

Niçin bu pandemide yete-
rince başarılı olamadık?

Önlenebilir ve korunula-
bilecek bir solunum sistemi 
hastalığından başlayıp, 
kalıtsal yapımızla ilgili ola-
rak öldürücü ve/veya sakat 
yapıcı bir hastalık nedeniyle 
100.000’den fazla insanımız 
bilim dışı bilinen tavırlar ne-
deniyle kaybedilmiştir. Üstelik 
bu sayı resmî rakam olup, 
bunu en az 2 ile çarpabilirsi-
niz.Yazık ki ne yazık!..

Ölüm oranları arttı mı?
Olgu sayısına göre oran-

larsak yükselme olduğunu 
görürüz.Benim düşünceme 
göre çok ağır bir toplum sağlı-
ğı sorunu…

UZAMIŞ COVİD ve 
POSTCOVİD SENDROMU 
konusunda düşünceleriniz 
nelerdir?

Konunun uzmanı bir klinis-
yen hekim olarak, her olgu en 
az bir yıl boyunca KBB,Kar-
diyoloji, Gastroenteroloji, Gö-
ğüs Hastalıkları, Mikrobiyoloji, 
Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji, Nöroloji, 

Psikiyatri bölümlerince; hasta 
çocuksa Çocuk Hastalıkla-
rı ve ilgili üst bölümlerince 
izlenmelidir diyorum.Hastalık 
geçirdikten bir ay sonra;Baş 
ağrısı, baş dönmesi, kulak 
uğultusu ve çınlaması, ağızda 
kuruluk, koku ve tad alma du-
yusunda azalmanın sürmesi, 
öksürük, müphem vücut ve 
eklem ağrıları, uyuşma ve 
kuvvet kayıpları, ishal,karın 
ağrısı, kabızlık, kırgınlık-yor-
gunluk varsa gerekirse bu uz-
manlık alanlarından oluşacak 
bir konseyde en az haftada 
bir topluca değerlendirilmesi 
gerekir. Bunları laf olsun veya 
protokol gereğince söylemi-
yorum. Süreç maalesef çok 
ciddi. Bizler bu gerçekleri 
yakınen görüyoruz.Sağlık 
sisteminin tamamen çöktüğü, 
hekimlerin ülkeyi terkettiği bu 
günlerde, insanların mağdu-
riyetlerini yakınen gördüğüm 
için bu satırları yazıyorum. 
Maalesef sözün bittiği nok-
tadayız.İNSANLARIMIZ ACI 
ÇEKİYOR!..

Çocukluk yaş grubunda 

bu enfeksiyondan korunma 
konusunda düşünceleriniz 
nelerdir?

Daha öncede belirttiğim 
ve birçok değerli hocamın da 
üstünde basa basa durduğu 
gib,okullar açılmadan; 5-11 
yaş grubuna mRNA aşılarının 
1/3 dozu(28 gün ara İle iki 
doz), 12-18 yaş grubu için 
28 gün arayla iki doz (erişkin 
dozda) aşı yapılmalıdır.

COVİD-19 Ağustos ayı iki 
haftalık resmi sayılarımız ne 
durumda?

BAKANLIĞIN RESMÎ TAB-
LOSU’NA GÖRE;

01-07 -2022 Ağustos ayın-
da olgu sayısı 232253,ölüm 
sayısı 380, iyileşen olgu sayı-
sı 447132 olup, toplam olgu 
sayısı 16528070,

08-14-2022 Ağustos ayın-
da olgu sayısı 143778,ölüm 
sayısı 342, iyileşen olgu sayı-
sı 259102, toplam olgu sayısı 
16671848 olarak bildirilmiştir. 
Bunları bence en az 50 ile 
çarpın derim. 

Sevgilerimle..

COVİD-19 ÇOK DRAMATİK YAN 
HASTALIKLARA NEDEN OLABİLECEK 

RİSKLİ BİR ENFEKSİYONDUR
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DR. Mustafa Torun
Enfeksiyon Hastalıkları ve 

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 

mtorun3@gmail.com

Fındık zurufu, nasıl kompost yapılır?
Üreticilerimizce, fındık zu-

rufu ile ilgili şu hususlara 
dikkat edilmelidir.

Fındık üretiminde hasat işle-
minden sonra fındığın patozla 
tanelenmesi esnasında atık ola-
rak çıkan fındık zurufu önemli bir 
organik materyal kaynağıdır. Bir 
dekar alandan tahminen 20-50 kg 
arasında değişen fındık zurufu elde 
edilebilmektedir. Can ve mal güven-
liği açısından araç yollarında fındık 

zurufları yığın halinde bırakılmama-
lı, patozlama işlemi sonrası uygun 
yerlere nakledilmelidir. Yangın riski 
ve çevre kirliliği açısından fındık 
zurufları yakılmamalıdır.

Fındık zurufu, olgunlaşmadan 
gübre amaçlı fındık bahçelerimizde 
kullanmamalıdır. Zira bu durumda 
külleme hastalığı etmenine kış-
lama ortamı oluşturmakta ayrıca 
aflatoksin oluşumunu artırmaktadır. 
Değerli bir organik madde kayna-

ğı olan fındık zurufunu ‘kompost’ 
yaparak fındık ve sebze bahçeleri-
mizde doğal gübre olarak kullanabi-
liriz. Bunun için bahçemizin uygun 
yerinde zurufu yığın yaparak bolca 
ıslatılmalı, kat kat sönmemiş kireç 
ilave ederek en az altı ay olgunlaş-
masını ve pişmesini sağlamalıyız. 
Bu şekilde zurufta bulaşık olan 
hastalık etmeni mikroorganizmalar-
da yok olacaktır.

Haber: Fatma Uğurlu

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

522 Ağustos 
2022 Pazartesi www.giresungundem.com

GAZİANTEP F. KULÜBÜ A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
YUKATEL KAYSERİSPOR - GİRESUNSPOR
ALANYASPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÜMRANİYESPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - MKE ANKARAGÜCÜ
KONYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

4. HAFTA
MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ A.Ş.
ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
GİRESUNSPOR - KONYASPOR
ATAKAŞ HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ALANYASPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR
GALATASARAY A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

5. HAFTA
YUKATEL KAYSERİSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ÜMRANİYESPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
DEMİR GRUP SİVASSPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - GİRESUNSPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
ALANYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
KONYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR

6. HAFTA
MKE ANKARAGÜCÜ - DEMİR GRUP SİVASSPOR
ATAKAŞ HATAYSPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR
İSTANBULSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - KONYASPOR
ÜMRANİYESPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - ALANYASPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

7. HAFTA

8. HAFTA
KONYASPOR - ÜMRANİYESPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
ALANYASPOR - GİRESUNSPOR
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - İSTANBULSPOR A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
YUKATEL KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR

ÜMRANİYESPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - DEMİR GRUP SİVASSPOR
İSTANBULSPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - KONYASPOR
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
ATAKAŞ HATAYSPOR - ALANYASPOR

9. HAFTA
ALANYASPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
KONYASPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - İSTANBULSPOR A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR - GİRESUNSPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
YUKATEL KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - ATAKAŞ HATAYSPOR

10. HAFTA
KASIMPAŞA A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
GİRESUNSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
ATAKAŞ HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
ÜMRANİYESPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - KONYASPOR
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
GALATASARAY A.Ş. - ALANYASPOR

11. HAFTA

DEMİR GRUP SİVASSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
ALANYASPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
KONYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - ÜMRANİYESPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GİRESUNSPOR
YUKATEL KAYSERİSPOR - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ - ATAKAŞ HATAYSPOR

12. HAFTA
FENERBAHÇE A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
TRABZONSPOR A.Ş. - KONYASPOR
GİRESUNSPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.
ATAKAŞ HATAYSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR
ÜMRANİYESPOR - ALANYASPOR

13. HAFTA
BEŞİKTAŞ A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR - ÜMRANİYESPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - GİRESUNSPOR
YUKATEL KAYSERİSPOR - KONYASPOR
ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GALATASARAY A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

14. HAFTA
KASIMPAŞA A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
ATAKAŞ HATAYSPOR - GİRESUNSPOR
GALATASARAY A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş.
ÜMRANİYESPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
KONYASPOR - ALANYASPOR

15. HAFTA

GİRESUNSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
MKE ANKARAGÜCÜ - ÜMRANİYESPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR - GALATASARAY A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR A.Ş.
ALANYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

16. HAFTA
KONYASPOR -  DEMİR GRUP SİVASSPOR
ÜMRANİYESPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR
GALATASARAY A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
YUKATEL KAYSERİSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - GİRESUNSPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - ALANYASPOR

17. HAFTA
MKE ANKARAGÜCÜ - YUKATEL KAYSERİSPOR
ATAKAŞ HATAYSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
GİRESUNSPOR - ÜMRANİYESPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR
ALANYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

18. HAFTA
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
TRABZONSPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR
ÜMRANİYESPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR
YUKATEL KAYSERİSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

19. HAFTA

2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig İlk Yarı Fikstürü

Geçtiğimiz Cumartesi akşa-
mı Kasımpaşa’yı konuk eden 

Giresunspor,oynadığı son 16 Süper Lig 
maçının sadece birinde gol sevinci yaşa-
yamadı. Süper Lig’de çıktığı son 16 maçın 
sadece birinde gol atamayan Giresunspor, 
bu süreçte sadece Beşiktaş’ı konuk ettiği 
karşılaşmayı boş geçti (0-0). Son yedi 
karşılaşmada fileleri havalandıran Gire-
sunspor, Beşiktaş’a karşı sona eren sekiz 
maçlık kulüp rekorunu tekrarlamak istiyor-
du ve bunu başardı. 90.dakikada Bajic’in 
attığı gol  bu açıdan bakıldığında çok 
önem arz ediyor.

File Yine 
Havalandı

Vitor Pereira döneminde yıldızı parla-
yan Fenerbahçe’nin genç futbolcusu 

Muhammed Gümüşkaya, Belçika ekibi 
Westerlo’ya transfer oluyor.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 
40 PAY ÖDENECEK

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; 
sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki futbolcu-
nun transferi için Westerlo ile anlaşmaya 
vardı. Belçika temsilcisi, bu transfer için 
Fenerbahçe’ye 500 bin euro bonservis 
bedeli ödeyecek. Fenerbahçe, ayrıca 
oyuncunun öncelikli satın alma hakkına 
sahip. Belçika temsilcisi sonraki satıştan 
da Fenerbahçe’ye yüzde 40 pay ödeyecek.

GİRESUNSPOR’A KİRALANMIŞTI
Geçen sezonun ilk yarısında 

Fenerbahçe’de 18 maça çıkan Muhammed 
Gümüşkaya, 1 gol atmıştı. Genç futbol-
cu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak 
formasını giydiği Giresunspor’da ise 14 
maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.

Gümüşkaya, 
Giresun Yerine 

Belçika’ya Gidiyor

Keleş, karşılaşma son-
rası düzenlenen basın 
toplantısında, kazan-

dıkları için mutlu olduklarını dile 
getirdi.Maçın zor olacağını iyi 
bildiklerini ve öyle de olduğuna 
vurgu yapan Keleş, “Seyircimiz 
önünde ilk maçta iyi oynamamı-
za rağmen kaybetmiştik. Onlara 
bir galibiyet hediye etmek isti-
yorduk. Onun için kazandığı-
mız için mutluyuz. Maç öncesi 
Galatasaray’ı yenmenin verdiği 
biraz moral vardı. Ama her maç 
tabii ki, zor. Bu maçın zor geçe-
ceğini biliyorduk. Rakibimiz de 
hoca değişikliğinden sonra bir 
tepki verecekti.” dedi.

Oyunun genelinde rakiplerine 
çok fazla pozisyon vermedikle-
rini belirten Keleş, “Ürettiğimiz 
pozisyonlar var. Daha önce de 
golü yakalayabilirdik. Son da-
kikada elde ettiğimiz golle çok 

değerli bir 3 puan aldık.” dedi.
Yeni oluşan bir takım olduk-

larına işaret eden Keleş, “Yeni 
oyuncuların uyum süreci tahmin 
ettiğimden daha erken oldu. İki 
maçtır bize inanılmaz katkı sağ-
lıyorlar. Bugün sonradan oyuna 
girenler de etkililerdi. 3 maçta 
6 puan yaptık. Gelecek adına 
bizim için güzel şeyler oluyor. 
Umarım devamını getiririz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmalarının 
devam ettiğini aktaran Keleş, 
şöyle konuştu:”Transfer için 
çalışmalarımız sürüyor. Sant-
rfor, kenar oyuncusu, orta saha 
alacağız. Şu an 8 yabancı 
oyuncumuz var. Defansif olarak 
kenarlarda biraz sıkıntımız var. 
Takviyeler yapacağız ki, lig uzun 
bir maraton. Gelecek adına 
daha sağlam adımlar atmamız 
gerekiyor.”

KELES ‘COK DEGERLi 
UC PUAN ALDIK’

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup eden Bitexen 
Giresunspor’un teknik direktörü Hakan Keleş, çok değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi

Kasımpaşa Teknik Sorum-
lusu Necati Erkmen ise 

özellikle oyunun ikinci yarısında 
daha etkili oyun ortaya koyduk-
larına işaret ederek, şunları dile 
getirdi:”Öncelikle rakibimizi kut-

luyorum. Özellikle oyunun ikinci 
yarısında sahada iyi mücadele 
ettik. Oyuna yaptığımız hamlelerle 
beraber daha iyi mücadele ettik. 
Müsabakanın tabii ki, rakip tarafın-
dan atılan golle kazanılmasını saygı 

duyuyorum. En azından ikinci ya-
rıda verdiğimiz mücadele sonunda 
puanla dönmeyi isterdik. Şanssız bir 
golle 1-0 mağlup olduk.” Erkmen, 
hakemle ilgili herhangi bir yorum 
yapmayacağını da sözlerine ekledi.

‘Puanla Dönmeyi Çok İsterdik’



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: 622 Ağustos 2022 Pazartesi
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(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

KIRILAN 
ŞANSIZLIK

Geçen sezon karşılaştığı 
iki karşılaşmada da mağlup 
olarak ayrılan Giresunspor,  
Galatasaray galibiyeti-
nin verdiği moralle kendi 
sahasında Teknik Direktörü 
değişmiş  Kasımpaşa takı-
mına ev sahipliği yaptı. Bu 
maç Giresunspor’un alacağı 
galibiyet ileşansını kırma 
maçı olacaktı. 

Gaziantep’de yaşanan 
trafik kazası neticesinde 
ölenler için saygı duruşu ya-
pıldı. Giresunspor erken gol 
bulup rahatlamak istiyorlar. 
Ancak Giresunspor’lu  fut-
bolcular her topu alışlarında 
Kasımpaşalı futbolcuların 
faul yaparak oyun kurmala-
rını ve pozisyon almalarını 
önlediler. Borusais’in ferdi 
oyunu tercih etmesi top 
kayıplarının çoğalmasını 
sağladı. 

Sergio, kaleci Ertuğrul’un 
hatalı kısa pasını kaleci-
nin üzerinden boş kaleye 
plasesi auta çıkarak Gire-
sunspor’un öne geçmesini 
engelledi . Ertuğrul,  Save-
çeviç Travre paslaşmasın-
dan atılan şutu ayakları ile 
kurtararak Giresunspor’un 
öne geçmesini engelledi. 
Giresunspor’un peş peşe 
kazandıkları korner atışla-
rından faydalanamadılar. 
Hayrullah, Sergio paslaşma-
ları enfes bir görüntü verdi. 
Ancak final vuruşları yapa-
madıklarından takımını öne 
geçiremediler. Kasımpaşa 
takımı otuz dört dakikadan 
sonra oyunda denge kurdu. 
Onurcan, mutlak bir golü 
önledi.

Her iki takımda skoru 

değiştirmek için pozisyon 
aradılar ancak yakaladıkları 
pozisyonu değerlendireme-
diklerinden devreyi golsüz 
kapattılar.

İkinci yarı oyuna başla-
yan taraf Giresunspor oldu. 
Borusais iyi bir futbolcu 
ama ilk maç ve Galatasaray 
maçında ortaya koyduğu 
performansı Kasımpaşa 
maçında ortaya koyamadı.  
Giresunspor’lu futbolcuların 
hatalı paslaşmaları rakibe 
avantaj sağladı. Gire-
sunspor Teknik Direktrünün 
yapmış olduğu oyuncu deği-
şikliği Giresunspor atakları-
nın sık yapılmasını sağladı.

Gol atmak için Gire-
sunspor’lu futbolcuların 
yapmış olduğu hücumları 
Kasımpaşa Kalecisi yerinde 
yapmış olduğu kurtarışlarla 
galibiyeti engelledi.

Giresunspor takımının 
peş peşe korner kazanma-
larından faydalanamadılar. 
Sergio ve Hayrullah’ın 
paslaşmaları enfes bir 
görüntü verdi. Ancak final 
vuruşu yapamadılar. Bajiç, 
doksan dakikada  atılan 
pası gole çevirerek takımını 
ve şansızlığını kırdı. Geçen 
sezon iki maçta mağlup olan 
ve rakibine gol atamayan 
Giresunspor, yeni sezonda 
iki maçı peş peşe kazanarak 
seyircisini sevindirdi. 

Oyun disiplininden kop-
mayan ve maçın doksan 
dakika olduğunu unutma-
yan ve sonucu attığı gol ile 
taçlandıran Giresunspor’u  
tebrik ediyoruz. Sadece gali-
biyet alınmadı, şansızlığını 
da kırdı..
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Spor Toto Süper Lig 
3’üncü hafta maçında 
Bitexen Giresunspor, 

sahasında konuk ettiği Ka-
sımpaşa’yı 90’ıncı dakikada 
Bajic’in kaydettiği golle 1-0 
yendi.

20’nci dakikada Bitexen 
Giresunspor kalecisi Onurcan 
Piri kornerden gelen topu bloke 
edip bekletmeden ileri gönder-
di, Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul 
Taşkıran ceza alanı dışında 
topu uzaklaştırmak isterken 

Sergio’ya adeta pas çıkardı, 
boş kaleye aşırtma bir vuruş 
yapan Sergio bu şansı kulla-
namadı ve top direğin dibinden 
auta gitti.

28’inci dakikada Savicevic 
sol kanatta bindirme yapan 
Traore’ye çıkardı, bu oyuncu-
nun sert şutu kaleci Ertuğrul 
Taşkıran’ın müdahalesiyle 
kornere gitti.

39’uncu dakikada Kasımpa-
şa Eysseric ile serbest vuruş 
kullandı, Graovac’ın kafa şutu-

nu kaleci Onurcan Piri kornere 
gönderdi.

63’üncü dakikada Robert 
Mejia uzaklardan şansını 
denedi, kaleye sert giden topu 
kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak 
kontrol etti.

79’uncu dakikada Gire-
sunspor sol kanattan Alper 
Uludağ ile korner kullandı, ceza 
alanında kafalardan seken topu 
önünde bulan Sainz elverişli 
durumda kötü vurdu, top üsten 
auta gitti.

84’üncü dakikada sağ kanat-
tan Hayrullah Bilazer ortaladı, 
ceza alanı içerisinde boş du-
rumdaki Doğan Can Kavas’ın 
kafa vuruşu kalecide kaldı. 

 90’ıncı dakikada Bitexen 
Giresunspor atağında Doğan 
Can Davas sol kanattan çizgiye 
indi, yerden mükemmel bir pas 
çıkardı, topun gelişine vuran 
Bajic ağları havalandırdı: 1-0.
Maçta başka gol olmadı ve 
Giresunspor, Kasımpaşa’yı 1-0 
yendi.

DOLU DiZGiN DEVAM
Giresunspor ile Kasımpaşa, Süper Lig’in 3. haftasında Çotanak Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ço-
tanaklar son dakika golüyle 1-0 kazandı.Ev sahibi Giresunspor’a galibiyeti getiren golü  Bajic kaydetti. Konuk ekip 

Kasımpaşa ligdeki 3. maçında da hanesine puan yazdıramazken, Yeşil-beyazlı temsilcimiz üst üste 2. galibiyetini aldı

1-0

STAT: Çotanak
HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Ergin Gözütok, Gökhan Barcın
GİRESUNSPOR: Onurcan Piri - Hayrullah Bilazer, Ramon Arias, 

Alexis Perez, Alper Uludağ, Traore, Robert Mejia (Dk. 64 Murat 
Cem Akpınar), Sergio (Dk. 88 Rahmetullah), Borja Sainz (Dk.89 
Erol Can Akdağ), Savicevic (Dk. 64 Doğancan Davas), Bajic (Dk. 
90+2 Kadir Seven)

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Graovac, Sadık 
Çiftpınar, Petretta  (Dk. 11 Mehmet Fevzi Yıldırım), Turgay Ge-
micibaşı (Dk. 68 Aytaç Kara), Eysseric (Dk. 82 Yunus Mallı), Fall 
(Dk. 82 Tunay Torun), Ahmet Engin (Dk. 68 Celina), Hajradinovic, 
Bahoken

GOL: Dk. 90 Riad Bajic (Bitexen Giresunspor)
SARI KARTLAR: Robert Mejia, Hayrullah Bilazer, Perez (Bi-

texen Giresunspor) - Mehmet Fevzi Yıldırım, Turgay Gemicibaşı 
(Kasımpaşa)

SON VERiLDi!
Giresunspor, Kasım-

paşa ile daha önce 
iç sahada oynadığı son 4 
lig maçında gol atma başa-
rısı gösteremezken, 
bu maçların sadece 
birinde puan alabil-
mişti.  1989-1990 
sezonunda Giresun 
Atatürk Stadı’nda oy-
nadığı maçta rakibini 
2-0 yenme başarısı 
gösteren Çotanaklar 

o karşılaşmadan sonra 
Kasımpaşa’ya dört kez ev 
sahipliği yaptı. Bu maçların 
biri golsüz  sona ererken, 

Kasımpaşa diğer 
3 maçta sevinen 
taraf oldu. Evinde 
Kasımpaşa’ya karşı 
şansı tutmayan 
Çotanaklar, Cumar-
tesi günü kazanarak 
bu olumsuzluğa son 
verdi.


