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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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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
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GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 
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DEPREME NASIL 
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ÖĞRETMENLERİMİZ VE 
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  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
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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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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

“Suriye'de 
bizim 
ne işimiz var”, 
öyle mi?..
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 ZAFERTEPE'DE 
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YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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DİKKAT!!!
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Palyatif Bakım

HANGİ ÜLKEDE 
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YAŞANIR
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HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler
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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 
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Kurt röportajı
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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.  
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(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Anadolu’da Çepniler 
ve Çepni Kültürü

(Giresun Çepnileri Örneği) (5)
Ayhan YÜKSEL

(Yazısı Sayfa 3’te)

Giresun İl Tarım ve 
Orman Müdür-

lüğü,Burley Tütününde 
ilk hasadın yapıldığını 
açıkladı.160 dekar alanda 
yapılan ekimde yüksek 
verimlilik düzeyine ulaşıl-
dı.Yapılan açıklamada, 
“Şebinkarahisar İlçemiz, 
Yedikardeş köyünden 
üreticimiz Ali ÇİFTÇİ, bir 
firmayla sözleşme yapmak 
suretiyle bu yıl ilk defa 
yetiştirdiği Burley Tütünü 
hasadını gerçekleştirdi. 

SAYFA 4’TE

Ali Çiftçi’den İlk Hasat

Tığlı Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismai-

loğlu’nun yanıtlaması istemiyle 
soru önergesi 
verdi.

Tığlı,Çamoluk 
merkezde yer 
alan köprünün ne-
den bitirilmediğini, 
Gölova bağlantı 
yolunda yer alan 
Ecel Köprüsü 
denilen YSE Köp-
rüsünün inşasına 
neden başlanıl-

madığını ve Çamoluk- Gölova 
yolunun akıbetine ilişkin üç 
ayrı soru önergesi verdi.

Giresun Millet-
vekili Necati Tığlı, 
“önergelerinden 
birinde Çamoluk 
Merkezde 2021 
yılında yapımına 
başlanılan ve iki 
ayda tamamlana-
cağı ifade edilen 
köprünün neden 
hala tamamlan-
madığını” sordu.

Tığlı’dan Çamoluk İçin 3 Soru
CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Çamoluk’un mağdur edildiğini öne sürdü

2’DE

Anma törenine telefonla bağlanan Soylu, “Her zaman yanınızdayız” dedi

Bakan Soylu Şehitleri Unutmadı
Giresun’da 2 yıl önce sel 

afetinde, Tirebolu-Do-
ğankent karayolunda menfezin 
çökmesi sonucu şehit olan 
5 asker ile kayıp iş makinesi 
operatörü için olayın yaşandığı 
alanda anma töreni düzenlendi. 

SAYFA 2’TE

Vatan ve Bayrak için
Tarih Yazanları 
Unutmuyorlar...

SAYFA 4’TE

AK Parti Giresun 
Milletvekili Cemal 
Öztürk,Ordu-Gire-

sun havaalanının 6 milyon 
yolcu ağırladığını ifade ede-
rek son verileri gösteren bir 
grafik çalışmasını kamuoyu 
ile paylaştı. 

Öztürk, “Avrupa’nın deniz 
üzerine dolgu yapılarak inşa 

edilen ilk havalimanı Açıldığı 
günden bu yana 6 milyondan 
fazla yolcuyu ağırladı”dedi.

İKİ İLİN HAYALİYDİ
Giresun ve Ordu illerinin 

ortak çalışması ve iktidarın 
desteği ile kurulan OR-Gİ 
havaalanının kısa süre içe-
risinde ciddi kabul görmesi 

dikkat çekerken,son rakam-
lardan sonra bu yatırımın 
geleceğinin parlak olduğu 
da net şekilde ortaya çıktı.
Bu arada havaalanına ilave 
seferler konulması halinde 
6 milyon rakamının çok üs-
tüne de çıkılabileceği ifade 
ediliyor.

Haber: Mustafa Cici

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, havaalanı ile ilgili bir görsel paylaşarak bu yatırıma olan ilgiyi gözler önüne serdi

OZTURK: ORDU-GiRESUN HAVAALANI
6 MiLYON YOLCUYU AGIRLADI

Şenlikoğlu’ndan 
Fındık Kurutan 

Üreticilere İkram
SAYFA 4’TE
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

225 Ağustos 
2022 Perşembe www.giresungundem.com

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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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

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Yarım asır önce yarım asır sonra; 
maddî ve mânevî hâlimiz!..

75-80’li yıllarda; altımızda 
hususi arabalarımız yoktu... 
60-70 m.karelik evlerde 
oturuyorduk... 100 m.karelik 
evler, parmakla gösterilir, 
lüks sayılırdı... 

Lâkin mücadele azmimiz, 
mânevî değerler (helâl ha-
ram) hassasiyetimiz, sevgi 
saygı, kardeşlik duygula-
rımız fevkalâde yüksekti... 
Kısacası; mâna maddeye 
galebe çalıyordu!..

***
Ya yarım asır sonra?..
Mâziye göre mukayese 

edilemeyecek seviyede 
maddemiz oldu; arabası 
olmayan ailelerin yerini eş 
ve çocukların dahi araba 
sahibi olduğu aileler aldı… 
Evlerimiz saray vârî oldu… 
Geçit vermeyen daracık 
yollar otoban oldu… Eşek-
ler ve katırlar tarih oldu… 
Neredeyse elektrik ve yolu 
olmayan köy kalmadı…

Lâkin mâneviyatımız yok 
oldu!.. O yarım asır önce-
sinin mânevî (helâl haram, 
saygı sevgi) hassasiyetle-
rimiz, şuurumuz, mücadele 
azmimiz yok oldu!..

Öyle ki maddeyi verdiler 
mâneviyatımızı aldılar... 
Adeta takas ettiler.

***
Ancak ne hazindir ki, bel-

ki de çoğumuz ağlanacak 
bu hâlimizin farkında bile 
değiliz!...

  Hatta birileri gelip de 
dese ki “verin (size verilen) 
elinizdeki şu maddeleri, alın 
(sizden alınan) o mânevî 
değerleri”; bu takasa razı 
olabilecek sayımızın artık 
pek fazla olacağından/olabi-
leceğinden de emin değiliz!..

***
Sorumlu aramıyoruz, bu 

hâlden hepimiz sorumlu-
yuz!..

Ancak ümitsizliğe de 
düşmüyoruz!..

- Ümitsiz değilseniz ümit 
sizsiniz…

- Çaresiz değilseniz çare 
sizsiniz!..

***
“Eğer Allah sana (her-

hangi bir yüzden bir keder) 
bir zarar dokundurursa, onu 
Kendinden başka hiçbir 
açıcı (giderici) yoktur. Eğer 
sana bir hayır dilerse, O’nun 
fazl (u kerem)ini geri çevirici 
hiçbir (kuvvet) de yoktur. O, 
bunu kullarından dilediğine 
eriştirir. O, çok Yarlığayıcı, 
çok Esirgeyicidir” (Yûnus 
Sûresi, 107)....................
Gübrede BÜYÜK oyun!..

Oyun içinde oyun!..
Öyle bir oyun ki, kazana-

nı da kaybedeni de önceden 
belli olan bir oyun!..

‼ Ancak kazananların 
neler kazanacağı oyundan 
önce bilinen ama kaybede-
ceklerin neler kaybedeceği-
nin boyutları şimdiden pek 
belli olmayan bir oyun!..

***
“Ayinesi iştir kişinin lafa 

bakılmaz
 Şahsın görünür rütbe-i 

aklı eserinde.”... Ey “Güç 
bende!” deyip de sahip 
oldukları beşerî makam ve 
mevkileri güçsüzlere baskı 
ve zulüm aracı olarak kulla-
nan Müslüman!..

Size emanet olarak ve-
rilmiş olan o geçici makam 
ve mevki gücünü şayet “o 
makam ve mevkilerde biraz 
daha fazla kalma” adına 
haksız ve adaletsiz olarak 
başkalarına baskı ve zulüm 
aracı olarak kullanarak 
(şimdilik) güçsüz olanların 
haklarına tecavüz edecek 
olursanız;

‼ Bu fâni hayatın ve o 
geçici makam ve mevkilerin 
son bulmasında sonra, va-
rılacağı kesin olan “boynuz-
suz koçun dahi boynuzlu 
koçtan hakkını alacağı” o 
hesap gününde hak mağdu-
ru ve mazlumlarının hakla-
rını sizlerden almayacağını 
mı zannederseniz?

Tığlı’dan Çamoluk İçin 3 Soru
CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Çamoluk’un mağdur edildiğini öne sürdü

Eski köprünün kaldı-
rılarak yerine yeni 
köprü inşasına baş-

lanmasıyla ulaşımı sağlamak 
üzere bitişiğine yapılan geçici 
dolgu köprünün Mart ayında 
Kelkit Irmağı debisinin yük-
selmesiyle sular altında kalıp 
yıkıldığını hatırlatan CHP’li 
Tığlı, “dolgu köprünün yanlış 
yere inşa edildiği ve uzun süre 
ayakta kalamayacağına yöne-
lik önerilerin dikkate alınmadı-
ğını dile getirdi

Bakan Karaismailoğlu’na 
“Köprü ne zaman tamamlana-
cak, ne zaman hizmete alına-

cak ve yaşanan gecikmenin 
sebepleri nelerdir” diye sorular 
soran Tığlı, bir diğer soru öner-
gesinde ise “Çamoluk, Gö-
lova bağlantı yolunda Gücer 
Köyü mevkiinde yer alan YSE 
Köprüsü (Ecel Köprüsü) ve 
bağlantı yollarının ihalesinin 
yapılıp çalışmalara başlandı-
ğı sözlerinden bu yana 7 yıl 
geçtiğini ve hala hiçbir çalışma 
olmadığını hatırlatarak YSE 
Köprüsü’nün bir türlü yapım 
aşamasına gelinememesinin 
sebeplerinin açıklanmasını 
istedi.

Hatırlanacağı üzere Cum-

hurbaşkanı Erdoğan, 2022 
Ocak ayında partisinin Giresun 
İl Danışma Meclisi Toplantı-
sı’nda yaptığı konuşmada, 
Gücer mevkiinde yer alan YSE 
Köprüsünü halk arasında kul-
lanılan tabiriyle ecel köprüsü-
nü kastederek “Çamoluk-Gölo-
va yolundaki Kelkit köprüsünü 
seneye tamamlayacağız” 
ifadelerini kullanmıştı.

Çamoluk Gölova Yolu-
nu Kangrene Çevirdiler

CHP Giresun Milletveki-
li Necati Tığlı, Bakan Adil 
Karaismailoğlu’na yönelttiği 

diğer soruda ise bir kangren 
haline gelen Çamoluk-Gölova 
bağlantı yolunu yeniden sordu. 
Tığlı, Karayolları Genel Mü-
dürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü 
tarafından Çamoluk, Gölova 
bağlantı yolları yapım işinin 
31 Mayıs 2021 tarihinde ihale 
edildiğini ifade ederek Kara-
yolları Genel Müdürlüğü 2021 
yılı Yatırım Programı “Devlet 
ve İl Yolları Onarımı” projesi 
kapsamında yer alan Gölova 
Ayrımı - Çamoluk Yolu için bu-
güne kadar kullanılan ödenek 
miktarı nedir?” diye sordu. 

Haber: Osman Yılmaz

Anma törenine telefonla bağlanan Soylu, “Her zaman yanınızdayız” dedi

Bakan Soylu Şehitleri Unutmadı
Tirebolu İlçesi 

Karahmetli 
Köyü sınırları içe-
risinde bulunan ve 
selde hasar gören 
Tirebolu-Doğankent 
karayolunun 9. ile 10. 
kilometreleri arasın-
daki menfezin yıkıl-
dığı noktaya yapılan 
“Altı Şehitler Köprüsü” 
üzerinde gerçekleş-
tirilen anma programına katılan 
Giresun Valisi Enver Ünlü, köprü 
üzerine çiçek bırakarak Şehitle-
rimiz ve afette yaşamını yitiren 
vatandaşlar için dua etti.

Anma programına telefon bağ-
lantısı ile katılan İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Giresun’da iki 
yıl önce yaşanan afetin bütün 
haliyle yeniden gözünün önüne 
geldiğini belirterek “Başta Sayın 
Valimiz olmak üzere tüm hem-
şerilerimize, jandarmamızdan 
emniyetimize kadar, karayolları-
mızdan orada bulunan tüm arka-
daşlarımıza kadar hepsine ayrı 
ayrı selamlarımı ve hürmetlerimi 
iletiyorum. Allah böyle bir afetle 
hiçbirimizi karşı karşıya bırakma-
sın. Geçmiş olsun dileklerimi ileti-
yorum. Altı Şehitler Köprüsü dahil 
olmak üzere afetlerde hayatlarını 

kaybeden bütün hemşerilerimize, 
şehitlerimize Cenabı Allah’tan 
rahmet diliyorum, ailelerine de 
sabır diliyorum.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ortaya koyduğu 
iradeyle, yerel yöneticilerin, mil-
letvekillerinin, belediye başkan-
larının ve ilgililerin afetin açtığı 
hasarları gidermek için büyük bir 
gayret sarf ettiğini vurgulayan Ba-
kan Soylu, afete maruz kalan ve 
anma etkinliğinde hazır bulunan 
herkese geçmiş olsun dileklerini 
ifade etti.

Bakan Soylu, Altı Şehitler 
Köprüsü ve diğer yerlerde hayat-
larını kaybedenlere bir kez daha 
Allah’tan rahmet, evlatlarını ve 
yakınlarını kaybeden ailelere de 
sabır ve başsağlığı dileyerek “Biz 
emrinize amadeyiz. Allah her-
kesten razı olsun. Gücümüzün 

yettiğince çok kısa bir 
süreç içerisinde afetin 
etkilerini ortadan kal-
dırabilmek için çaba 
sarf ettik. Hala daha 
bu çabamız devam 
etmektedir. O gün ne 
söylemişsek, Sayın 
Cumhurbaşkanımız 
hangi talimatları 
bize vermişse onları 
yerine getirmek için 

devletin bütün kurumlarıyla, el 
birliğiyle hala çalışmamız devam 
etmektedir. Allah sizden de razı 
olsun. Bugün orada bulunma-
nız, orada o kahramanlarımızı, 
orada hayatını kaybeden vatan 
evlatlarını anmanız bizim için de 
hakikaten takdir edilmesi gereken 
bir durumdur. Sağ olun, var olun. 
Allah eksikliğinizi vermesin. Gü-
cümüzün yettiğince çok kısa bir 
süreç içerisinde afetin etkililerini 
ortadan kaldırabilmek için çaba 
sarf ettik. Hala daha bu çabamız 
devam etmektedir. Allah eksik-
liğinizi vermesin” diyerek başta 
Vali Ünlü olmak üzere emeği olan 
herkese teşekkür etti.

Soylu’ya teşekkür eden Vali 
Ünlü de “Sağ olun Sayın Baka-
nım. Desteklerinizi gördük her za-
man yanımızda. Sayın Cumhur-

başkanımıza, Zatıalinize, Sayın 
bakanlarımıza şükranlarımızı arz 
ediyoruz” diyerek program ala-
nında bulunanların selamını iletti.

Törende bir konuşma yapan 
Vali Ünlü “22 Ağustos 2020 tari-
hinde yaşadığımız sel felaketinin 
2’nci yıl dönümünde, görevlerini 
icra ederken, vatandaşlarımızı 
sele karşı, afete karşı uyar-
mak üzere devriye görevi icra 
ederken maalesef burada şehit 
verdiğimiz 5 kahraman jandar-
ma personelimiz ve bir karayol-
ları operatörümüzü ve onlarla 
birlikte kayıp olan, vefat eden 
değerli vatandaşlarımızı anmak, 
ruhlarını şad etmek için toplan-
mış bulunuyoruz. Manevi şah-
siyetlerine hürmeten çiçeğimizi 
takdim ettik şehadet şerbetini 
içtikleri noktada. Allah razı ol-
sun. Vatandaşlarımızı uyarmak, 
onları afete karşı dikkatli ve du-
yarlı olmaya davet etmek üzere, 
o zor şartlarda görev ifa ederken 
maalesef onları kaybettik. Şe-
hadet şerbetini içtiler. Afetlerde 
ölenler şehit hükmündedirler. 
Allah hepsinden razı olsun, 
mekanları tüm geçmişlerimizle, 
tüm şehitlerimizle birlikte cennet 
olsun” şeklinde konuştu.

Haber: Hakan Çelebi
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Anadolu’da Çepniler ve Çepni Kültürü
(Giresun Çepnileri Örneği) (5)

Buradan hareketle yatma 
yerine varılacaktır. Yatma yeri 
de yayla ile köyün arasında bir 
yerdir. Bu da ekseriya Garigen 
denilen yerdir. Bu dinlenmede 
lahana çorbası yapılır, sağılan 
ineklerden alınan sütleri içilir, 
peynir/çökelek, ekmek yenilir. 
Sabahleyin önce sığırlar yola 
çıkar, arkadan yüklerle birlikte 
katırlar… Obaya yakın bir 
düşün daha yapılır ve ekmek 
ve çökelek yenilir… Öğleye 
doğru da obaya varılır. Obada 
evler yatılacak hale getirilir, 
sığırlar otlaklara bırakılır. Yatak 
yoktur yatağın yüzü vardır, 
onun da içi biçilen ve kurutulan 
otlarla doldurulmuştur. Hatta 
ormanca çam ağacının pür 
denilen kısımları kesilir, evin 
toprak kısmına atılırdı”. Yayla 
güzergâhı her köye göre de-
ğişirdi. Kara Ovacık yaylasına 
çıkan Espiye’nin Kurugeriş 
köyü yarı yol sayılan Düdür’de 
düşün eder, Çayır Boğazı’nda 
verilen moladan sonra Çamlık 
yaylasına varırdı.

Bir panayır havasında ge-
çen Kazıkbeli Yaylası’nın pa-
zarı Çarşamba günü, Karao-
vacık Yaylası’nın pazarı Cuma 
günü kurulur. Otçu Göçü ile 
yaylaya çıkan ahali, ertesi 
günü bu pazarlara büyük bir 
şenlik ile girerdi. Önde köyün 
ağası atın sırtında, peşinden 
kemençe eşliğinde horon oy-
nayarak gelen gençler, onların 
ardından en yeni giysilerini gi-
yinmiş kadınlar-kızlar… Atılan 
silah ve dinamitlerden yer-gök 
inlerdi… Karaovacık Yaylasına 
Sarıyar Obası’nın; Kazıkbeli 
Yaylasına Cimide Obası’nın 
girişi muhteşem olurdu… 
Kurugerişliler göç sırasında 
bir katıra tamamen bir sandık 
dinamit yüklerlerdi. Bu dinamit 
obaya ve pazara girerken 
atılırdı. Atılan mermilerin boş 
kovanlarından topuk denilen 
yayla çimeni gözükmezdi. Bu 

Otçu Göçü için Zonguldak’a 
kömür madenlerine çalışmaya 
gidenler kazandığı parayı mer-
miye harcardı. Yani, kazandığı 
parayı mermiye yatırınca 
tekrar para kazanmak için 
Zonguldak’a dönüş yapardı. 

1960’lı yıllarda Giresun’da 
Güce-Gelevara yolunun 
açılmasından önce Eynesil, 
Görele, Tirebolu ve Espiye 
yöresinden yaylacılar oba-
larına Güce’den geçerek 
giderlerdi. Bölgede iki yayla 
yolu vardı. İlit üzerinden Kıran 
Yol ve Şaban Kalesi altından 
giden Yaşmaklı Ağaçbaşı 
yolu. İlit Kıran Yolu’ndan 
giden Kulparlılar şu güzergâhı 
kullanırlardı: Tava Suyu-Çifte 
Çeşme-Serinlik Hanı-Gürcü 
Hanı-Sandıklı Su-Çukur Sapa-
ğı-Yayık Taşı-Naletleme-Yatak 
Yükler-Danacı Kaşı-Göğcebel 
Hanı-Sağırtaş-İnoyrak-Kuru 
Obuz-Koyun Yokuşu-Tepea-
lan-Yarımca-Gümüş oluk Te-
pesi-Hal Meydanı-Göğyaman 
Düzü-Kulpar Obası.

Kazıkbeli yaylası civarın-
da bütün tepelerde evliya 
yattığına inanılır. Bunlar da 
Türkmen şeyhleridir. Ahıl Baba 
gibi. Suyu ve tepesi boldur, 
her taşın adı vardır: Kanlı 
Kaya, Hücre Kayası, Leşli 
Kaya, Yokuşbaşı Kayası, İnek 
Kayası, Külek Kayası, Kurtlu 
Su, Güldirik Suyu, Lazın Suyu, 
Acı Su, Çilekli Su, Çobanba-
ğırtan Suyu, Kaymakam Suyu, 
Türkmen Düzü, Hapan Beleni, 
Çıtlak Düzü... 

Anadolu’nun diğer bölge-
lerindeki köyler ve konar-gö-
çer gruplar arasında zaman 
zaman görülen anlaşmazlıklar 
ve şahıslar arasında nizâ ve 
olay çıkarma Giresun bölge-
sinde de meydana gelmekte 
idi. Çam İni yaylası, 1816’da 
Kuğuzâde Emin Bey’in tasar-
ruf hakkını elde etme, kar-
deşlerini öldürme, geri kalan 

fertlerini obadan uzaklaştırma 
gibi ihtilafla gündeme gelmiştir. 
Bu duruma bir başka örnek 
Tirebolu kazasına bağlı yayla 
yolunda ahali arasında mey-
dana gelen anlaşmazlıktan 
dolayı ölüme ve tutuklanmaya 
varan olayların yaşanma-
sıdır. Bu olaylar nedeniyle 
Karakaya ahalisinden birader-
zâdesi Mustafa ve arkadaşı 
Abdi tutuklanarak koyulduğu 
hapishanede vefat etmiş, 
diğer biraderzâde Şaban’ın 
da takibine çıkılmıştır (19 
Teşrinievvel 1307/31 Ekim 
1891). Şarlı nahiyesine bağlı 
Oğuz ve Eynesil kazasına 
bağlı Ören köylüleri arasındaki 
günümüze kadar süren asırlık 
yayla anlaşmazlığıdır. Yayla 
anlaşmazlığı örneğinde Ören 
köyü ahalileri adına vekil tayin 
edilen Hacı Ahmed Efendi’nin 
hikâyesi eskiye dayanan ihti-
lafın yeniden çıkması üzerine 
Dâhiliye Nezareti’ne yazdığı 
24 Temmuz 1911 tarihli dilek-
çesi vardır. Trabzon valisinin 
Dâhiliye Nezâreti’ne 19 Teş-
rinisânî 1328 (2 Aralık 1912) 
tarihli yazına göre yayla za-
manı Kürtün nahiyesi hükümet 
konağının muhafaza ve asayiş 
bakımından faydalı olacağı 
için Güvende’ye nakledilmesi 
talebi uygun görülmüştür 

Eskiden yayla denilince 
akla “gor, oba, yol yayığı, 
turluk, sayvan, kelif, kom, 
hartama, keçe, yayla yayığı, 
bere, yün, cenik, çam sakızı” 
gelirdi. Şimdi bunların anlam-
ları bilinmiyor ve de bilinmekte 
istenmiyor. Bu hatırayı canlı 
tutmak için günümüzde katırla-
ra gor takılmış, genç kızlar ve 
delikanlılar mahalli kıyafetleri 
giyinmiş, kemençe eşliğinde 
ot göçü kümesi hazırlanarak, 
eski yayla yollarını ve konak-
lama yerlerini kullanarak ve 
yolda düşün ederek yaylaya 
çıkılamaz mı?

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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1-İdarenin
a) Adı : GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No:409 28200 GİRESUN 
MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542157571 - 4542157570
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Giresun İli Dereli İlçesi Kümbet Yaylası Kanalizasyon Onarımı İnşaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Kanalizasyon Onarımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Giresun İli Dereli İlçesi Kümbet Yaylası
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.09.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü 
Mah. Atatürk Bulvarı No:409 Zemin Kat (İhale Hizmetleri Şefliği) Merkez/GİRESUN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan (A) Alt Yapı İşlerinden IV. Grup  
“İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri” 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği, Mimarlık veya Çevre Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

GİRESUN İLİ DERELİ İLÇESİ KÜMBET 
YAYLASI KANALİZASYON ONARIMI İNŞAATI

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ PLAN VE 
PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01676289)

Tirebolu Dernekler Fede-
rasyonu (TİRDEF) tarafından 
organize edilen 30 Ağustos 
Haymana Şehitliği ziyaretine 
Giresun STK’ları ve beledi-
yeler destek veriyor.

Tirebolu Kaymakamlığı, 
Giresun Vakfı, Harşit Fede-
rasyonu, Giresun, Haymana, 
Tirebolu, Espiye, Görele 
ve Güce Belediyeleri 
tarafından desteklenen 
programda geçen sene 
ziyarete açılan Hayma-
na Şehitliğinde medfun 
şehit Yarbay Hüseyin 
Avni Alparslan ve şehit-
lerimiz ziyaret edilecek.

TİRDEF Başkanı 
İbrahim Aydın yap-
tığı açıklamada “99 

yıl sonra mezar yeri tespit 
edilerek 100. yılında geçen 
yıl adına şehitliğinin açıldığı 
Giresun’umuzun iki gönül-
lü alayından biri olan 42. 
Gönüllü Alay Komutanımız 
Şehit Yarbay Hüseyin Avni 
Alparslan ve Haymana’daki 
şehitlikte bulunan binlerce 
Giresunlu şehidimizi ziyaret 

edeceğiz. Bu toprakları bize 
vatan yapan aziz şehitlerimi-
zi anmak ve dua etmek için 
orada bulunmak bizim için 
vatani bir görevdir. 30 Ağus-
tos aynı zamanda Yarbay 
Hüseyin Avni Alparslan’ın 
şehadet günüdür. Bu günde 
aziz ruhunu şad etmek için 
bütün hemşerilerimizi Hay-

mana’ya bekliyoruz.
Ziyaretle ilgili 

olarak Giresun ve 
İstanbul’dan muhtelif 
bölgelerden otobüsler 
kalkacaktır. Hayma-
na’da şehitlerimiz adı-
na yemek ikramında 
bulunulacaktır” dedi. 

Haber: İbrahim 
Balcıoğlu

Giresunlular Haymana’ya GidiyorHizmet İçin Durmak Yok
Giresun Belediyesi, şehrin 

muhtelif yerlerinde 
çalışmalarına ara vermeksizin 
devam ediyor.

Bu kapsamda, Çıtlakkale Ma-
hallesi 137 nolu Sokak’ta 300 
metrelik kilit parke yol çalışması 
gerçekleştiriliyor.

Sokağa yeni bir görünüm 

kazandırarak, araçların yolunu 
modernize eden ekipler, kısa 
sürede bu çalışmaları tamamla-
mayı hedefliyor.

Kent genelinde bozulan yol-
ların onarım ve yayaların rahat 
ulaşımı için de kaldırımların 
yenileme çalışmalarının devam 
edeceği kaydedildi.
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

225 Ağustos 
2022 Perşembe www.giresungundem.com
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“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Yarım asır önce yarım asır sonra; 
maddî ve mânevî hâlimiz!..

75-80’li yıllarda; altımızda 
hususi arabalarımız yoktu... 
60-70 m.karelik evlerde 
oturuyorduk... 100 m.karelik 
evler, parmakla gösterilir, 
lüks sayılırdı... 

Lâkin mücadele azmimiz, 
mânevî değerler (helâl ha-
ram) hassasiyetimiz, sevgi 
saygı, kardeşlik duygula-
rımız fevkalâde yüksekti... 
Kısacası; mâna maddeye 
galebe çalıyordu!..

***
Ya yarım asır sonra?..
Mâziye göre mukayese 

edilemeyecek seviyede 
maddemiz oldu; arabası 
olmayan ailelerin yerini eş 
ve çocukların dahi araba 
sahibi olduğu aileler aldı… 
Evlerimiz saray vârî oldu… 
Geçit vermeyen daracık 
yollar otoban oldu… Eşek-
ler ve katırlar tarih oldu… 
Neredeyse elektrik ve yolu 
olmayan köy kalmadı…

Lâkin mâneviyatımız yok 
oldu!.. O yarım asır önce-
sinin mânevî (helâl haram, 
saygı sevgi) hassasiyetle-
rimiz, şuurumuz, mücadele 
azmimiz yok oldu!..

Öyle ki maddeyi verdiler 
mâneviyatımızı aldılar... 
Adeta takas ettiler.

***
Ancak ne hazindir ki, bel-

ki de çoğumuz ağlanacak 
bu hâlimizin farkında bile 
değiliz!...

  Hatta birileri gelip de 
dese ki “verin (size verilen) 
elinizdeki şu maddeleri, alın 
(sizden alınan) o mânevî 
değerleri”; bu takasa razı 
olabilecek sayımızın artık 
pek fazla olacağından/olabi-
leceğinden de emin değiliz!..

***
Sorumlu aramıyoruz, bu 

hâlden hepimiz sorumlu-
yuz!..

Ancak ümitsizliğe de 
düşmüyoruz!..

- Ümitsiz değilseniz ümit 
sizsiniz…

- Çaresiz değilseniz çare 
sizsiniz!..

***
“Eğer Allah sana (her-

hangi bir yüzden bir keder) 
bir zarar dokundurursa, onu 
Kendinden başka hiçbir 
açıcı (giderici) yoktur. Eğer 
sana bir hayır dilerse, O’nun 
fazl (u kerem)ini geri çevirici 
hiçbir (kuvvet) de yoktur. O, 
bunu kullarından dilediğine 
eriştirir. O, çok Yarlığayıcı, 
çok Esirgeyicidir” (Yûnus 
Sûresi, 107)....................
Gübrede BÜYÜK oyun!..

Oyun içinde oyun!..
Öyle bir oyun ki, kazana-

nı da kaybedeni de önceden 
belli olan bir oyun!..

‼ Ancak kazananların 
neler kazanacağı oyundan 
önce bilinen ama kaybede-
ceklerin neler kaybedeceği-
nin boyutları şimdiden pek 
belli olmayan bir oyun!..

***
“Ayinesi iştir kişinin lafa 

bakılmaz
 Şahsın görünür rütbe-i 

aklı eserinde.”... Ey “Güç 
bende!” deyip de sahip 
oldukları beşerî makam ve 
mevkileri güçsüzlere baskı 
ve zulüm aracı olarak kulla-
nan Müslüman!..

Size emanet olarak ve-
rilmiş olan o geçici makam 
ve mevki gücünü şayet “o 
makam ve mevkilerde biraz 
daha fazla kalma” adına 
haksız ve adaletsiz olarak 
başkalarına baskı ve zulüm 
aracı olarak kullanarak 
(şimdilik) güçsüz olanların 
haklarına tecavüz edecek 
olursanız;

‼ Bu fâni hayatın ve o 
geçici makam ve mevkilerin 
son bulmasında sonra, va-
rılacağı kesin olan “boynuz-
suz koçun dahi boynuzlu 
koçtan hakkını alacağı” o 
hesap gününde hak mağdu-
ru ve mazlumlarının hakla-
rını sizlerden almayacağını 
mı zannederseniz?

Tığlı’dan Çamoluk İçin 3 Soru
CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Çamoluk’un mağdur edildiğini öne sürdü

Eski köprünün kaldı-
rılarak yerine yeni 
köprü inşasına baş-

lanmasıyla ulaşımı sağlamak 
üzere bitişiğine yapılan geçici 
dolgu köprünün Mart ayında 
Kelkit Irmağı debisinin yük-
selmesiyle sular altında kalıp 
yıkıldığını hatırlatan CHP’li 
Tığlı, “dolgu köprünün yanlış 
yere inşa edildiği ve uzun süre 
ayakta kalamayacağına yöne-
lik önerilerin dikkate alınmadı-
ğını dile getirdi

Bakan Karaismailoğlu’na 
“Köprü ne zaman tamamlana-
cak, ne zaman hizmete alına-

cak ve yaşanan gecikmenin 
sebepleri nelerdir” diye sorular 
soran Tığlı, bir diğer soru öner-
gesinde ise “Çamoluk, Gö-
lova bağlantı yolunda Gücer 
Köyü mevkiinde yer alan YSE 
Köprüsü (Ecel Köprüsü) ve 
bağlantı yollarının ihalesinin 
yapılıp çalışmalara başlandı-
ğı sözlerinden bu yana 7 yıl 
geçtiğini ve hala hiçbir çalışma 
olmadığını hatırlatarak YSE 
Köprüsü’nün bir türlü yapım 
aşamasına gelinememesinin 
sebeplerinin açıklanmasını 
istedi.

Hatırlanacağı üzere Cum-

hurbaşkanı Erdoğan, 2022 
Ocak ayında partisinin Giresun 
İl Danışma Meclisi Toplantı-
sı’nda yaptığı konuşmada, 
Gücer mevkiinde yer alan YSE 
Köprüsünü halk arasında kul-
lanılan tabiriyle ecel köprüsü-
nü kastederek “Çamoluk-Gölo-
va yolundaki Kelkit köprüsünü 
seneye tamamlayacağız” 
ifadelerini kullanmıştı.

Çamoluk Gölova Yolu-
nu Kangrene Çevirdiler

CHP Giresun Milletveki-
li Necati Tığlı, Bakan Adil 
Karaismailoğlu’na yönelttiği 

diğer soruda ise bir kangren 
haline gelen Çamoluk-Gölova 
bağlantı yolunu yeniden sordu. 
Tığlı, Karayolları Genel Mü-
dürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü 
tarafından Çamoluk, Gölova 
bağlantı yolları yapım işinin 
31 Mayıs 2021 tarihinde ihale 
edildiğini ifade ederek Kara-
yolları Genel Müdürlüğü 2021 
yılı Yatırım Programı “Devlet 
ve İl Yolları Onarımı” projesi 
kapsamında yer alan Gölova 
Ayrımı - Çamoluk Yolu için bu-
güne kadar kullanılan ödenek 
miktarı nedir?” diye sordu. 

Haber: Osman Yılmaz

Anma törenine telefonla bağlanan Soylu, “Her zaman yanınızdayız” dedi

Bakan Soylu Şehitleri Unutmadı
Tirebolu İlçesi 

Karahmetli 
Köyü sınırları içe-
risinde bulunan ve 
selde hasar gören 
Tirebolu-Doğankent 
karayolunun 9. ile 10. 
kilometreleri arasın-
daki menfezin yıkıl-
dığı noktaya yapılan 
“Altı Şehitler Köprüsü” 
üzerinde gerçekleş-
tirilen anma programına katılan 
Giresun Valisi Enver Ünlü, köprü 
üzerine çiçek bırakarak Şehitle-
rimiz ve afette yaşamını yitiren 
vatandaşlar için dua etti.

Anma programına telefon bağ-
lantısı ile katılan İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Giresun’da iki 
yıl önce yaşanan afetin bütün 
haliyle yeniden gözünün önüne 
geldiğini belirterek “Başta Sayın 
Valimiz olmak üzere tüm hem-
şerilerimize, jandarmamızdan 
emniyetimize kadar, karayolları-
mızdan orada bulunan tüm arka-
daşlarımıza kadar hepsine ayrı 
ayrı selamlarımı ve hürmetlerimi 
iletiyorum. Allah böyle bir afetle 
hiçbirimizi karşı karşıya bırakma-
sın. Geçmiş olsun dileklerimi ileti-
yorum. Altı Şehitler Köprüsü dahil 
olmak üzere afetlerde hayatlarını 

kaybeden bütün hemşerilerimize, 
şehitlerimize Cenabı Allah’tan 
rahmet diliyorum, ailelerine de 
sabır diliyorum.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ortaya koyduğu 
iradeyle, yerel yöneticilerin, mil-
letvekillerinin, belediye başkan-
larının ve ilgililerin afetin açtığı 
hasarları gidermek için büyük bir 
gayret sarf ettiğini vurgulayan Ba-
kan Soylu, afete maruz kalan ve 
anma etkinliğinde hazır bulunan 
herkese geçmiş olsun dileklerini 
ifade etti.

Bakan Soylu, Altı Şehitler 
Köprüsü ve diğer yerlerde hayat-
larını kaybedenlere bir kez daha 
Allah’tan rahmet, evlatlarını ve 
yakınlarını kaybeden ailelere de 
sabır ve başsağlığı dileyerek “Biz 
emrinize amadeyiz. Allah her-
kesten razı olsun. Gücümüzün 

yettiğince çok kısa bir 
süreç içerisinde afetin 
etkilerini ortadan kal-
dırabilmek için çaba 
sarf ettik. Hala daha 
bu çabamız devam 
etmektedir. O gün ne 
söylemişsek, Sayın 
Cumhurbaşkanımız 
hangi talimatları 
bize vermişse onları 
yerine getirmek için 

devletin bütün kurumlarıyla, el 
birliğiyle hala çalışmamız devam 
etmektedir. Allah sizden de razı 
olsun. Bugün orada bulunma-
nız, orada o kahramanlarımızı, 
orada hayatını kaybeden vatan 
evlatlarını anmanız bizim için de 
hakikaten takdir edilmesi gereken 
bir durumdur. Sağ olun, var olun. 
Allah eksikliğinizi vermesin. Gü-
cümüzün yettiğince çok kısa bir 
süreç içerisinde afetin etkililerini 
ortadan kaldırabilmek için çaba 
sarf ettik. Hala daha bu çabamız 
devam etmektedir. Allah eksik-
liğinizi vermesin” diyerek başta 
Vali Ünlü olmak üzere emeği olan 
herkese teşekkür etti.

Soylu’ya teşekkür eden Vali 
Ünlü de “Sağ olun Sayın Baka-
nım. Desteklerinizi gördük her za-
man yanımızda. Sayın Cumhur-

başkanımıza, Zatıalinize, Sayın 
bakanlarımıza şükranlarımızı arz 
ediyoruz” diyerek program ala-
nında bulunanların selamını iletti.

Törende bir konuşma yapan 
Vali Ünlü “22 Ağustos 2020 tari-
hinde yaşadığımız sel felaketinin 
2’nci yıl dönümünde, görevlerini 
icra ederken, vatandaşlarımızı 
sele karşı, afete karşı uyar-
mak üzere devriye görevi icra 
ederken maalesef burada şehit 
verdiğimiz 5 kahraman jandar-
ma personelimiz ve bir karayol-
ları operatörümüzü ve onlarla 
birlikte kayıp olan, vefat eden 
değerli vatandaşlarımızı anmak, 
ruhlarını şad etmek için toplan-
mış bulunuyoruz. Manevi şah-
siyetlerine hürmeten çiçeğimizi 
takdim ettik şehadet şerbetini 
içtikleri noktada. Allah razı ol-
sun. Vatandaşlarımızı uyarmak, 
onları afete karşı dikkatli ve du-
yarlı olmaya davet etmek üzere, 
o zor şartlarda görev ifa ederken 
maalesef onları kaybettik. Şe-
hadet şerbetini içtiler. Afetlerde 
ölenler şehit hükmündedirler. 
Allah hepsinden razı olsun, 
mekanları tüm geçmişlerimizle, 
tüm şehitlerimizle birlikte cennet 
olsun” şeklinde konuştu.

Haber: Hakan Çelebi



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

425 Ağustos 
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Ve bu gibi ülkelerde; 
Adalet her zaman duvara 

tostlar... 
Sosyal barış bozulur; 
Toplumsal düzeni baştan-a-

şağı bozarlar... 
Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Duydunuz mu bilmem; 
2007-2015 yılları arasında 

Arjantin devlet başkanlığı ya-
pan Fernandez De Kirchner, 

‘yol yapımı ihalelerinde’ yol-
suzluk yapmakla suçlanıyor... 

Ve gözünün yaşına bakıl-
madan; 

Federal Sözlü Mahkemeler-
de yargılanıyor... 

Yargılanmasını isteyen sav-
cı, mahkeme heyetine diyor ki;

“Adalet olmadan düzen ve 
sosyal barış olmaz... 

Bugün toplum adalet isti-
yor...  

Bu sizin elinizde sayın 
hakimler... 

Temsili bir ceza kurumların 
güvenini yeniden kazanması 
için ilk adım olabilir.” diyor... 

Ve son sözlerini slogan atar 
gibi şöyle bitiriyor; 

“Sayın hakimler, an bu 
andır... 

Ya yolsuzluk, ya adalet” 
diyerek; 

Bir zamanlar ülkeyi yöne-
tirken ‘yol yolsuzluğu yapan’ 
devlet başkanının yargılanma-
sını istiyor... 

Sohbetini yaptığımız Arjan-
tin ki; 

Yüzölçümü olarak, Ame-
rika’dan sonra en büyük 
yüzölçümüne sahip en büyük 
ikinci ülke... 

Ve arazi olarak büyük olan 
bu ülkenin; 

Nüfusu, sadece ve sadece 
46 milyon dolayında... 

Yani bizim nüfusumuzun 

yarısı kadar filan... 
Toplumsal yaşam şekli tıpkı 

bize benziyor; 
Hayat pahalılığı tavan 

yapmış bir-şekilde enflasyon 
yüzde-80’lerde dolaşıyor... 

Açlık, yokluk ve yoksulluk 
saklanamaz duruma gelmiş ve 
ortalıkta kol-geziyor! 

Milyonlarca Arjantinli; 
Yaşamını biraz daha sür-

dürebilmek için devletin açtığı 
‘aşevlerinde’ karnını doyurma-
ya çalışıyor... 

Ve resmi rakamlara göre 
toplumun yüzde-37’si bu şekil-
de yaşıyor... 

Ancak, bütün bu yerlerde 
sürünmelere karşın; 

Arjantin halkı, ülkelerinin 
yönetim şekillerine duyarsız 
kalmıyor... 

Gerekirse hep birlikte so-
kaklara dökülüyor; 

Enflasyonu ve hayat pahalı-
lığını protesto edebiliyor... 

Hükümetlerinin IMF’den 
borç para almalarına karşı 
çıkabiliyor... 

Ücretlerinin ve maaşlarının 
yükseltilmesini isteyebiliyor... 

Vesaire, vesaire... 
Tekrar ‘yargılama’ konusu-

na geri dönecek olursak; 
Arjantin’e 8 yıl devlet baş-

kanlığı yapan bir hanımefendi, 
bir eyaletin ‘yol yapım ihale-
sinde’ yolsuzluk yaptı iddiasıy-
la yargılanıyor... 

Hatta; 
Daha suçlu olup-olmadığı 

bilinmemesine rağmen... 
Sadece kuşku ve iddia dü-

zeyinde olmasına rağmen; 
Anayasa Mahkemesinde, 

kapalı kapılar ardında yargı-
lanmıyor... 

Toplumunda yargılamayı 
izleyebilmesi için; 

Basın önünde ve televiz-
yonlardan canlı yayın yaparak 
yargılanıyor... 

Ve işbaşında olan cumhur-
başkanlığı sekreterliği ise bu 
yargılama şeklini; ‘yargı ve 
medya zulmü’ olarak değer-
lendiriyor... 

Özetlersek; 
İyi ki, bizim ülkemizde böyle 

‘yolsuzluklar’ olmuyor! 
Yolsuzluklar olsa da; 
İyi ki bizim ülkemizde ‘suç 

sabit olana kadar’ kimsenin 
kişiliği ve onuru böyle ulu-orta 
teşhir edilip, rencide edilmi-
yor! 

Bizim ülkemizde de yok-
luk-yoksulluk olmasına 
rağmen; 

İyi ki bizim ‘yoksulluğumuz’ 
cümle-aleme ilan edilmeyip, 
kol kırılır yen içinde kalır felse-
fesi sürdürülüyor! 

Son söz; 
İyi ki bizi yönetenler böyle 

kirli işlere bulaşmıyorlar! 
İyi ki ‘yolsuzluk’ gibi çirkin 

işlerden uzak duruyorlar!

HANGİ ÜLKEDE YOKSULLUK VARDIR 
O ÜLKEDE YOLSUZLUKLAR YAŞANIR

Ali Çiftçi’den İlk Hasat

Şenlikoğlu’ndan Fındık 
Kurutan Üreticilere İkram

Giresun Belediyesi her 
fındık hasadı olduğu gibi bu 
hasat döneminde de sahil 
boyunda fındığını kurutan 
vatandaşları unutmadı.

Belediye ekipleri vatan-
daşlara simit ve meyve suyu 
ikramında bulunurken, Gire-
sun Belediye Başkanı Ayte-
kin Şenlikoğlu, dünyanın en 
kaliteli fındıklarının üretildiği 
Giresun’da üreticilere hayırlı 
ve bereketli mahsuller temen-
nisinde bulundu.

Başkan Şenlikoğlu, “Üre-
ticilerimize sahil şeridimizde 

vatandaşlarımızın geçiş alan-
larına engel olmamak kaydıyla 
fındıklarını kurutma imkanı 
veriyoruz. Bu süreçte bizler 
de vatandaşlarımızın yanında 
bulunmak istedik ve onlara 
simit ve meyve suyu ikramında 
bulunduk. Tüm vatandaşları-
mıza hayırlı, bereketli ve bol 
kazançlı bir mahsul yılı dilerim. 
Her zaman onların yanında 
olduk, olmaya da devam ede-
ceğiz.” dedi.

Vatandaşlar ise bu güzel 
ikramdan dolayı Başkan Şenli-
koğlu ve ekibine teşekkür etti.

Geçmişte Şebinkara-
hisar’da yetiştirilen 

tütüne benzerlik gösteren 
bu çeşit, ondan 3 kat daha 
verimli. Ayrıca kırarak değil 
sapından kesilerek ve sapıyla 
asılmak suretiyle hasat edilen, 
bu yönüyle de işçilik açısından 
daha kolay üretilen bir çeşit. 

İlçe Tarım ve Orman Mü-

dürlüğü ve İlçe Ziraat Odası 
tarafından da desteklenen 
bu çalışma da; İlçe genelinde 
sözleşmeli üretim modeli ile 
farklı köy ve mahallelerde yak-
laşık 160 dekar alanda Burley 
tütünü ekimi yapıldı ve gelecek 
yıl daha da artması beklen-
mektedir.” denildi.

Haber:Fatma Uğurlu

Giresun Sivil Toplum 
Kuruluşları ve Giresun 
halkı, Giresun Federas-
yonu organizasyonu ile 
27 Ağustos’ta Afyonka-
rahisar’da şehitleri ile 
buluşuyor. Giresunlular, 
Kurtuluş Savaşı’nda 
şehit düşen ve Afyon-
karahisar İscehisar 
ilçesi Doğanlar köyüne 
defnedilen Giresunlu 
şehitleri için 27 Ağustos 
Cumartesi günü anma 
programı düzenleye-
cek.

Kurtuluş Savaşı sı-
rasında işgal görmeyen 
tek vilayet olan Gire-
sun’dan yola çıkan ve 
2 Alay gönüllü askerle 
vatanı savunurken Af-
yon’da şehit düşen Gi-
resunlu kahramanların 
torunları, atalarını yine 
yalnız bırakmayacak. 

Anma programına katılmak 
üzere başta İstanbul olmak 
üzere, Giresun, Bursa, Koca-
eli, Ankara, Yalova ve yurdun 
her köşesinden binlerce Gire-
sunlu Afyonkarahisar’a gide-
cek olup tahmini olarak 7.000 
kişinin katılması bekleniyor. 

Giresun Şehitliği Tarihçesi
Giresun şehitliği, Afyonka-

rahisar İscehisar ilçesi Doğan-
lar köyü sınırları içeresinde, 
Dedesivrisi mevkiinde edilmiş-
tir. Giresun ve yöresinden ge-
len gönüllülerin şehit olmasın-
dan dolayı “Giresun Şehitliği” 
adını almıştır. Ülkemizi işgal 
eden yunan ordusu, İlçemiz, 
Karaağaç ve Doğanlar köyü 
sınırları içerisindeki “Kabaç-
kıran” ve “Dedesivrisi” mev-
kilerinde mevzilenmişlerdir. 
Kurtuluş savaşında Giresun 
ve yöresinden gelen gönül-
lülerinden oluşan 47. Alaya 
Topal Osman komuta etmiştir. 
Topal Osman emrindeki 47. 
Alay 26 Ağustos 1922 gece 
saat 02.30 ‘ da başlayıp 36 
saat süren taarruzda yunan 

ordusunu Sivritepe mevki-
inden atmıştır. O geceyi 47. 
Alay bir taburu ile Kabaçkıran, 
iki taburu ile Dedesivrisi ve 
Evliya Tepelerinden geçirdi.

Bu muharebe sırasında 14 
Giresunlu şehit düşmüştür. 
Sivritepe mevkiinde şehit 
düşen Giresunlu gönüllülerin 
isimleri şöyledir; Boztepe kö-
yünden Ali oğlu Hasan 1311. 
Çukur Köyünden Mehmet 
oğlu Hüseyin 1317. Kema-
liye Köyünden Ahmet Oğlu 
1315. Kemaliye Köyünden 
Ahmet Oğlu Mustafa 1315. 
Çiçekli Köyünden İlyas Oğlu 
Resim 1316. Sayca Köyün-
den Ahmet Oğlu Dursun 
1314. Görele bağlı Köyünden 
Mustafa Oğlu Yusuf 1311. 
Keşap Karabulduk Köyünden 
Şükrü Oğlu İbrahim 1315. 
Dereli Yavuz Kemal Hapan 
Köyünden Yusuf Oğlu Os-
man 1314. Bulancak Uçallı 
Mahallesinden Hüseyin Oğlu 
Niyazi 1314. Keşap Halkalı 
Köyünden Salih Oğlu Abdul-
lah 1317. Hamurlu Köyünden 
Ahmet Oğlu Osman1316.

Tatlılı Köyünden Nazım 1316. 
47. Alayın aynı gün şehit 
düşen arkadaşlarını Sivrite-
pe’ye defnetmişler ve bir gün 
sonra yunan ordusunu tekrar 
kovalamaya devam etmişler-
dir. Muharipler birliği üyesi Gi-
resunlu Ahmet Halis Asal hem 
savaş alanını gezmek hem 
de şehit düşen arkadaşlarının 
mezarlarını ziyaret için 1964 
yılında Doğanlar Köyüne gel-
miş. Sivritepe ‘de ki mezarları 
ziyaret ettikten sonra birkaç 
günde Doğanlarda kalmıştır. 
Burada yatan arkadaşlarına 
bir şehitlik yaptırmaya karar 
vermiştir. Ahmet Halis Asal’ın 
teşebbüsü ve Giresun Bele-
diye başkanı emekli General 
Doktor Ali Rıza Erkan, Afyon 
Valisi Ahmet Balkan ile batı 
menzil komutanlığının yar-
dımıyla 1967 yılında şehitlik 
inşa edilmiştir.

Ahmet Halis Asal bu şehit-
likte kendisine de bir mezar 
yaptırmıştır. Vasiyeti üzerine 
bir manga askerle resmi 
tören niteliğinde cenaze 
töreni ile şehitliğe defnedilmiş 

ve arkadaşlarının yanında 
ebedi istirahatgahına çekil-
miştir. Afyon ili İscehisar ilçesi 
Doğanlar köyündeki Giresun 
Şehitliği Konya Kültür ve 
Tabiat Varlıklarının Koruma 
Müdürlüğünün 14.11.1988 
gün ve 328 sayılı kararı ile 
1. Grup Korunması Gerekli 
Kültür Varlığı olarak tescil 
edilmiştir. İscehisar Çevre 
Güzelleştirme Derneği ile 
şehitliğine anıt ve tören alanı 
yapımı için Müze Müdürlüğü-
ne müracaatı üzerine projesi 
çizdirilmiş Konya Kültür ve 
Tabiat Varlıklarının Koruma 
Kurulunun 30.03.1990 gün ve 
689 sayılı kararı ile onaylan-
mıştır. Finansmanı Devlet 
Planlama Teşkilatı tarafından 
karşılanan şehitliğin yapımı 
Müteahhit Ahmet Cengizhan 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Büyük Taarruz ve Başkuman-
danlık Meydan Muharebesi 
ile ilgili olduğundan, Doğanlar 
Sivritepe’deki Giresunlular 
Şehitliğinde her yılın Ağustos 
ayında devlet töreni düzen-
lenmektedir.

Vatan ve Bayrak İçin Tarih 
Yazanları Unutmuyorlar...



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

425 Ağustos 
2022 Perşembe www.giresungundem.com
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Ali Zafer Topşir

Ve bu gibi ülkelerde; 
Adalet her zaman duvara 

tostlar... 
Sosyal barış bozulur; 
Toplumsal düzeni baştan-a-

şağı bozarlar... 
Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Duydunuz mu bilmem; 
2007-2015 yılları arasında 

Arjantin devlet başkanlığı ya-
pan Fernandez De Kirchner, 

‘yol yapımı ihalelerinde’ yol-
suzluk yapmakla suçlanıyor... 

Ve gözünün yaşına bakıl-
madan; 

Federal Sözlü Mahkemeler-
de yargılanıyor... 

Yargılanmasını isteyen sav-
cı, mahkeme heyetine diyor ki;

“Adalet olmadan düzen ve 
sosyal barış olmaz... 

Bugün toplum adalet isti-
yor...  

Bu sizin elinizde sayın 
hakimler... 

Temsili bir ceza kurumların 
güvenini yeniden kazanması 
için ilk adım olabilir.” diyor... 

Ve son sözlerini slogan atar 
gibi şöyle bitiriyor; 

“Sayın hakimler, an bu 
andır... 

Ya yolsuzluk, ya adalet” 
diyerek; 

Bir zamanlar ülkeyi yöne-
tirken ‘yol yolsuzluğu yapan’ 
devlet başkanının yargılanma-
sını istiyor... 

Sohbetini yaptığımız Arjan-
tin ki; 

Yüzölçümü olarak, Ame-
rika’dan sonra en büyük 
yüzölçümüne sahip en büyük 
ikinci ülke... 

Ve arazi olarak büyük olan 
bu ülkenin; 

Nüfusu, sadece ve sadece 
46 milyon dolayında... 

Yani bizim nüfusumuzun 

yarısı kadar filan... 
Toplumsal yaşam şekli tıpkı 

bize benziyor; 
Hayat pahalılığı tavan 

yapmış bir-şekilde enflasyon 
yüzde-80’lerde dolaşıyor... 

Açlık, yokluk ve yoksulluk 
saklanamaz duruma gelmiş ve 
ortalıkta kol-geziyor! 

Milyonlarca Arjantinli; 
Yaşamını biraz daha sür-

dürebilmek için devletin açtığı 
‘aşevlerinde’ karnını doyurma-
ya çalışıyor... 

Ve resmi rakamlara göre 
toplumun yüzde-37’si bu şekil-
de yaşıyor... 

Ancak, bütün bu yerlerde 
sürünmelere karşın; 

Arjantin halkı, ülkelerinin 
yönetim şekillerine duyarsız 
kalmıyor... 

Gerekirse hep birlikte so-
kaklara dökülüyor; 

Enflasyonu ve hayat pahalı-
lığını protesto edebiliyor... 

Hükümetlerinin IMF’den 
borç para almalarına karşı 
çıkabiliyor... 

Ücretlerinin ve maaşlarının 
yükseltilmesini isteyebiliyor... 

Vesaire, vesaire... 
Tekrar ‘yargılama’ konusu-

na geri dönecek olursak; 
Arjantin’e 8 yıl devlet baş-

kanlığı yapan bir hanımefendi, 
bir eyaletin ‘yol yapım ihale-
sinde’ yolsuzluk yaptı iddiasıy-
la yargılanıyor... 

Hatta; 
Daha suçlu olup-olmadığı 

bilinmemesine rağmen... 
Sadece kuşku ve iddia dü-

zeyinde olmasına rağmen; 
Anayasa Mahkemesinde, 

kapalı kapılar ardında yargı-
lanmıyor... 

Toplumunda yargılamayı 
izleyebilmesi için; 

Basın önünde ve televiz-
yonlardan canlı yayın yaparak 
yargılanıyor... 

Ve işbaşında olan cumhur-
başkanlığı sekreterliği ise bu 
yargılama şeklini; ‘yargı ve 
medya zulmü’ olarak değer-
lendiriyor... 

Özetlersek; 
İyi ki, bizim ülkemizde böyle 

‘yolsuzluklar’ olmuyor! 
Yolsuzluklar olsa da; 
İyi ki bizim ülkemizde ‘suç 

sabit olana kadar’ kimsenin 
kişiliği ve onuru böyle ulu-orta 
teşhir edilip, rencide edilmi-
yor! 

Bizim ülkemizde de yok-
luk-yoksulluk olmasına 
rağmen; 

İyi ki bizim ‘yoksulluğumuz’ 
cümle-aleme ilan edilmeyip, 
kol kırılır yen içinde kalır felse-
fesi sürdürülüyor! 

Son söz; 
İyi ki bizi yönetenler böyle 

kirli işlere bulaşmıyorlar! 
İyi ki ‘yolsuzluk’ gibi çirkin 

işlerden uzak duruyorlar!

HANGİ ÜLKEDE YOKSULLUK VARDIR 
O ÜLKEDE YOLSUZLUKLAR YAŞANIR

Ali Çiftçi’den İlk Hasat

Şenlikoğlu’ndan Fındık 
Kurutan Üreticilere İkram

Giresun Belediyesi her 
fındık hasadı olduğu gibi bu 
hasat döneminde de sahil 
boyunda fındığını kurutan 
vatandaşları unutmadı.

Belediye ekipleri vatan-
daşlara simit ve meyve suyu 
ikramında bulunurken, Gire-
sun Belediye Başkanı Ayte-
kin Şenlikoğlu, dünyanın en 
kaliteli fındıklarının üretildiği 
Giresun’da üreticilere hayırlı 
ve bereketli mahsuller temen-
nisinde bulundu.

Başkan Şenlikoğlu, “Üre-
ticilerimize sahil şeridimizde 

vatandaşlarımızın geçiş alan-
larına engel olmamak kaydıyla 
fındıklarını kurutma imkanı 
veriyoruz. Bu süreçte bizler 
de vatandaşlarımızın yanında 
bulunmak istedik ve onlara 
simit ve meyve suyu ikramında 
bulunduk. Tüm vatandaşları-
mıza hayırlı, bereketli ve bol 
kazançlı bir mahsul yılı dilerim. 
Her zaman onların yanında 
olduk, olmaya da devam ede-
ceğiz.” dedi.

Vatandaşlar ise bu güzel 
ikramdan dolayı Başkan Şenli-
koğlu ve ekibine teşekkür etti.

Geçmişte Şebinkara-
hisar’da yetiştirilen 

tütüne benzerlik gösteren 
bu çeşit, ondan 3 kat daha 
verimli. Ayrıca kırarak değil 
sapından kesilerek ve sapıyla 
asılmak suretiyle hasat edilen, 
bu yönüyle de işçilik açısından 
daha kolay üretilen bir çeşit. 

İlçe Tarım ve Orman Mü-

dürlüğü ve İlçe Ziraat Odası 
tarafından da desteklenen 
bu çalışma da; İlçe genelinde 
sözleşmeli üretim modeli ile 
farklı köy ve mahallelerde yak-
laşık 160 dekar alanda Burley 
tütünü ekimi yapıldı ve gelecek 
yıl daha da artması beklen-
mektedir.” denildi.

Haber:Fatma Uğurlu

Giresun Sivil Toplum 
Kuruluşları ve Giresun 
halkı, Giresun Federas-
yonu organizasyonu ile 
27 Ağustos’ta Afyonka-
rahisar’da şehitleri ile 
buluşuyor. Giresunlular, 
Kurtuluş Savaşı’nda 
şehit düşen ve Afyon-
karahisar İscehisar 
ilçesi Doğanlar köyüne 
defnedilen Giresunlu 
şehitleri için 27 Ağustos 
Cumartesi günü anma 
programı düzenleye-
cek.

Kurtuluş Savaşı sı-
rasında işgal görmeyen 
tek vilayet olan Gire-
sun’dan yola çıkan ve 
2 Alay gönüllü askerle 
vatanı savunurken Af-
yon’da şehit düşen Gi-
resunlu kahramanların 
torunları, atalarını yine 
yalnız bırakmayacak. 

Anma programına katılmak 
üzere başta İstanbul olmak 
üzere, Giresun, Bursa, Koca-
eli, Ankara, Yalova ve yurdun 
her köşesinden binlerce Gire-
sunlu Afyonkarahisar’a gide-
cek olup tahmini olarak 7.000 
kişinin katılması bekleniyor. 

Giresun Şehitliği Tarihçesi
Giresun şehitliği, Afyonka-

rahisar İscehisar ilçesi Doğan-
lar köyü sınırları içeresinde, 
Dedesivrisi mevkiinde edilmiş-
tir. Giresun ve yöresinden ge-
len gönüllülerin şehit olmasın-
dan dolayı “Giresun Şehitliği” 
adını almıştır. Ülkemizi işgal 
eden yunan ordusu, İlçemiz, 
Karaağaç ve Doğanlar köyü 
sınırları içerisindeki “Kabaç-
kıran” ve “Dedesivrisi” mev-
kilerinde mevzilenmişlerdir. 
Kurtuluş savaşında Giresun 
ve yöresinden gelen gönül-
lülerinden oluşan 47. Alaya 
Topal Osman komuta etmiştir. 
Topal Osman emrindeki 47. 
Alay 26 Ağustos 1922 gece 
saat 02.30 ‘ da başlayıp 36 
saat süren taarruzda yunan 

ordusunu Sivritepe mevki-
inden atmıştır. O geceyi 47. 
Alay bir taburu ile Kabaçkıran, 
iki taburu ile Dedesivrisi ve 
Evliya Tepelerinden geçirdi.

Bu muharebe sırasında 14 
Giresunlu şehit düşmüştür. 
Sivritepe mevkiinde şehit 
düşen Giresunlu gönüllülerin 
isimleri şöyledir; Boztepe kö-
yünden Ali oğlu Hasan 1311. 
Çukur Köyünden Mehmet 
oğlu Hüseyin 1317. Kema-
liye Köyünden Ahmet Oğlu 
1315. Kemaliye Köyünden 
Ahmet Oğlu Mustafa 1315. 
Çiçekli Köyünden İlyas Oğlu 
Resim 1316. Sayca Köyün-
den Ahmet Oğlu Dursun 
1314. Görele bağlı Köyünden 
Mustafa Oğlu Yusuf 1311. 
Keşap Karabulduk Köyünden 
Şükrü Oğlu İbrahim 1315. 
Dereli Yavuz Kemal Hapan 
Köyünden Yusuf Oğlu Os-
man 1314. Bulancak Uçallı 
Mahallesinden Hüseyin Oğlu 
Niyazi 1314. Keşap Halkalı 
Köyünden Salih Oğlu Abdul-
lah 1317. Hamurlu Köyünden 
Ahmet Oğlu Osman1316.

Tatlılı Köyünden Nazım 1316. 
47. Alayın aynı gün şehit 
düşen arkadaşlarını Sivrite-
pe’ye defnetmişler ve bir gün 
sonra yunan ordusunu tekrar 
kovalamaya devam etmişler-
dir. Muharipler birliği üyesi Gi-
resunlu Ahmet Halis Asal hem 
savaş alanını gezmek hem 
de şehit düşen arkadaşlarının 
mezarlarını ziyaret için 1964 
yılında Doğanlar Köyüne gel-
miş. Sivritepe ‘de ki mezarları 
ziyaret ettikten sonra birkaç 
günde Doğanlarda kalmıştır. 
Burada yatan arkadaşlarına 
bir şehitlik yaptırmaya karar 
vermiştir. Ahmet Halis Asal’ın 
teşebbüsü ve Giresun Bele-
diye başkanı emekli General 
Doktor Ali Rıza Erkan, Afyon 
Valisi Ahmet Balkan ile batı 
menzil komutanlığının yar-
dımıyla 1967 yılında şehitlik 
inşa edilmiştir.

Ahmet Halis Asal bu şehit-
likte kendisine de bir mezar 
yaptırmıştır. Vasiyeti üzerine 
bir manga askerle resmi 
tören niteliğinde cenaze 
töreni ile şehitliğe defnedilmiş 

ve arkadaşlarının yanında 
ebedi istirahatgahına çekil-
miştir. Afyon ili İscehisar ilçesi 
Doğanlar köyündeki Giresun 
Şehitliği Konya Kültür ve 
Tabiat Varlıklarının Koruma 
Müdürlüğünün 14.11.1988 
gün ve 328 sayılı kararı ile 
1. Grup Korunması Gerekli 
Kültür Varlığı olarak tescil 
edilmiştir. İscehisar Çevre 
Güzelleştirme Derneği ile 
şehitliğine anıt ve tören alanı 
yapımı için Müze Müdürlüğü-
ne müracaatı üzerine projesi 
çizdirilmiş Konya Kültür ve 
Tabiat Varlıklarının Koruma 
Kurulunun 30.03.1990 gün ve 
689 sayılı kararı ile onaylan-
mıştır. Finansmanı Devlet 
Planlama Teşkilatı tarafından 
karşılanan şehitliğin yapımı 
Müteahhit Ahmet Cengizhan 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Büyük Taarruz ve Başkuman-
danlık Meydan Muharebesi 
ile ilgili olduğundan, Doğanlar 
Sivritepe’deki Giresunlular 
Şehitliğinde her yılın Ağustos 
ayında devlet töreni düzen-
lenmektedir.

Vatan ve Bayrak İçin Tarih 
Yazanları Unutmuyorlar...

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

525 Ağustos 
2022 Perşembe 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

3 HAFTAYI GERiDE 
BIRAKTILAR

Sarı-kırmızılar, 
Yaralı Aslan !

Bu hafta sonu kendi 
saha ve seyircisi önünde 
Giresunspor’u konuk ede-
cek olan Yukatel Kayseris-
por, bu sezon oynadığı 3. 
maçında 2. yenilgisini aldı.

Sarı kırmızılılar, deplas-
manda oynadığı Ba-
şakşehir maçını 2-0 
kaybederek haftayı 
puansız noktaladı. 
İstanbul Fatih Terim 
Stadında oynanan 
maçta ilk yarıyı 1-0 
yenik tamamlayan 
Yukatel Kayserispor, 
ikinci yarıda kalesin-
de bir gol daha göre-
rek müsabakayı 2-0 

yenik noktaladı. Lige 1-0’lık 
Beşiktaş yenilgisi ile baş-
layan Yukatel Kayserispor, 
ikinci haftada sahasında 
İstanbulspor’u 1-0 yenerek 
3 puan almıştı.

Süper Lig kulüplerinin 
katılımıyla düzenle-

nen Rezerv Lig’de 3. hafta, 
oynanan 3 maçla tamam-
landı.Ligde 3. hafta maçla-
rının ardından Galatasaray 
9 puanla liderlik koltuğuna 
oturdu.Rezerv Lig’de 3. 
hafta maçlarının sonuçları 
şöyle:

Hangi Kredi Ümraniyes-
por-Galatasaray: 0-9

Bitexen Giresunspor- 
Kasımpaşa: 2-1

Atakaş Hatayspor- Gazi-
antep FK: 0-1

Fraport TAV Antalyaspor- 
Trabzonspor: 0-3

Medipol Başakşehir-Yu-
katel Kayserispor: 3-1

Beşiktaş-VavaCars Fatih 
Karagümrük: 1-0

Demir Grup Sivasspor-
Corendon Alanyaspor: 2-0

İstanbulspor-Arabam.
com Konyaspor: 2-0

Fenerbahçe- Adana 
Demirspor: 1-1

Bulancak temsilcisi 
bir süre önce ant-
renörlük görevine 

Bulancakspor’un eski profes-
yonel futbolcularından Mehmet 
Tomak’ı getirmişti.

Bulancak temsilcisinden 
yapılan açıklamada; “ Futbol A 
takımımız 2022-2023 sezonu 
öncesi toplantıda bir araya 
geldi. Toplantıya Başkanımız 
Bayram Yavuz ve beraberinde 
ki heyet, Teknik Direktörümüz 
Mehmet Tomak, Sportif Direk-
törümüz Batıkan Enver Kesik 
ve futbolcularımız katıldı.” 
denildi.

Toplantıda konuşma yapan 
Başkan Bayram Yavuz; “Biz 
bir aileyiz parolası ile devam 
ettiğimiz bu yolda geçen 
sezon şampiyon olduk ve bir 
üst lige çıktık. Birliğimizin ve 

aile ortamımızın meyvelerini 
topladık diyebilirim. Şimdi yeni 
bir lig ve yeni bir maraton baş-
lıyor. Eminim ki kurduğumuz 

takım yine bu sezon güzel 
işler başaracak, taraftarıyla ve 
şehriyle birlikte inşallah güzel 
bir hikaye yazacak. Biz de 

her şey öncelikle semt aşkın-
dan gelir. Şimdiden hepinize 
başarılar ve güzel bir sezon 
diliyorum.” dedi.

Ali Durağıspor, Yeni Hikaye 
Yazmaya Hazırlanıyor

Süper amatör ligin yeni takımlarından Ali Durağıspor yeni sezon öncesi toplantı gerçekleştirdi

Muhammed Gümüşkaya Westerlo’ya transfer oldu
Fenerbahçe, genç 

oyuncusu Muhammed 
Gümüşkaya’nın Belçika ekibi 
Westerlo’ya transfer olduğunu 
açıkladı.

Spor Toto Süper Lig’in 3’üncü 
haftasında Adana Demirspor’u 
4-2 mağlup ederek haftayı lider 
kapatan Fenerbahçe’de ayrı-
lıklar da devam ediyor. Sarı-
lacivertli ekip, genç oyuncusu 
Muhammed Gümüşkaya’nın 
transferi konusunda Belçika Ligi 
ekiplerinden Westerlo ile anlaş-

ma sağlandığını açıkladı.
Fenerbahçe, konuyla ilgili 

olarak yaptığı açıklamada, 
“Profesyonel Futbol Takımımı-
zın genç oyuncusu Muhammed 
Gümüşkaya’nın, Belçika ekibi 
Westerlo’ya transferi konusun-
da anlaşma sağlanmıştır. He-
nüz 11 yaşında kalbindeki Sarı-
Lacivert sevgiyle Kulübümüze 
ilk adımını atan; 10 yıl boyunca 
karakteri, çalışkanlığı ve ba-
şarısıyla Akademimizin gururu 
olan, kariyerinde yeni bir sayfa 

açmak için bugün itibarıyla 
yuvadan uçan Muhammed 
Gümüşkaya’ya sonsuz başarı-
lar diliyoruz. Fenerbahçemizin 
kıymetli ismi Muhammed; bu 
camia her daim seninle gurur-
lanacak ve yolun bu renklerle 
yeniden kesişecek…” ifadeleri-
ni kullandı.

Geçtiğimiz sezonun 2’nci 
devresini Giresunspor’da kiralık 
olarak geçiren 21 yaşındaki 
oyuncu, Belçika ekibiyle 4 yıllık 
sözleşme imzaladı.
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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: 625 Ağustos 2022 Perşembe

 

 

 

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

Bu sezon TFF’nin ilk 
kez uyguladığı süper 

rezerv ligde heyecan tüm 
hızıyla sürüyor. Süper lig 
ekiplerinin altyapısındaki 
gençlerin ağırlıkla oynadı-
ğı rezerv ligde A takımda 
forma şansı bulamayan 
profesyonel oyuncularda 
mücadele ediyor.

Giresunspor altyapısı bu 
sezona yeni bir yapılanmay-
la başlamış, görevede eski 
Giresunsporlu futbolcular; 
Ali Küçükbayrak ve Ali Sakal 
getirilmişti. Bu iki isime ise 

deneyimli antrenör Selahat-
tin Ceylan eşlik ediyor.

Giresuspor rezevr takı-
mını maçlara en iyi şekilde 
hazırlayan antrenörlerimiz; 
bu çalışmalarının meyvele-
rini ligde alınan iyi sonuç-
larla topluyor. Giresunspor 
rezerv takımı ligde oyna-
dığı üç karşılaşmadan; 2 
galibiyet, 1 mağlubiyet ala-
rak 6 puanla üçüncü sırada 
bulunuyor. Giresunspor re-
zerv takımı ligdeki dördün-
cü maçını deplasmanda 
Kayserispor’la oynayacak.

GiRESUNSPOR 
iYi GiDiYOR 

SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .................................................... O .........G ....... B ...... M ...... A ........ Y ........AV .........P
1.FENERBAHÇE A.Ş. ...................... 3 ..........2 ........ 1 ....... 0 ........ 13 ....... 5 .........8 .............7
2.M. BAŞAKŞEHİR FK ................... 3 ..........2 ........ 1 ....... 0 ........ 6 ......... 0 .........6 .............7
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. .............................. 3 ..........2 ........ 1 ....... 0 ........ 8 ......... 4 .........4 .............7
4.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ................. 3 ..........2 ........ 1 ....... 0 ........ 4 ......... 2 .........2 .............7
5.F. TAV ANTALYASPOR ................ 3 ..........2 ........ 0 ....... 1 ........ 6 ......... 3 .........3 .............6
6.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. .......... 3 ..........2 ........ 0 ....... 1 ........ 8 ......... 6 .........2 .............6
7.BITEXEN GİRESUNSPOR........... 3 ..........2 ........ 0 ....... 1 ........ 4 ......... 3 .........1 .............6
8.GALATASARAY A.Ş..................... 3 ..........2 ........ 0 ....... 1 ........ 2 ......... 1 .........1 .............6
9.TRABZONSPOR A.Ş. ................... 3 ..........2 ........ 0 ....... 1 ........ 5 ......... 5 .........0 .............6
10.ARABAM.COM KONYASPOR . 3 ..........1 ........ 2 ....... 0 ........ 4 ......... 0 .........4 .............5
11.CORENDON ALANYASPOR ..... 3 ..........1 ........ 2 ....... 0 ........ 8 ......... 6 .........2 .............5
12.YUKATEL KAYSERİSPOR ........ 3 ..........1 ........ 0 ....... 2 ........ 1 ......... 3 .........-2 ...........3
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR........ 3 ..........0 ........ 2 ....... 1 ........ 2 ......... 5 .........-3 ...........2
14.MKE ANKARAGÜCÜ ................ 2 ..........0 ........ 1 ....... 1 ........ 0 ......... 1 .........-1 ...........1
15.H. ÜMRANİYESPOR .................. 3 ..........0 ........ 1 ....... 2 ........ 3 ......... 5 .........-2 ...........1
16.ATAKAŞ HATAYSPOR ............... 2 ..........0 ........ 0 ....... 2 ........ 1 ......... 3 .........-2 ...........0
17.V. FATİH KARAGÜMRÜK ........ 2 ..........0 ........ 0 ....... 2 ........ 3 ......... 8 .........-5 ...........0
18.İSTANBULSPOR A.Ş. ................. 3 ..........0 ........ 0 ....... 3 ........ 0 ......... 7 .........-7 ...........0
19.KASIMPAŞA A.Ş. ........................ 3 ..........0 ........ 0 ....... 3 ........ 0 ......... 11 .......-11 .........0

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

3. HAFTANIN SONUÇLARI
HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR ............0 - 1 .................................GALATASARAY A.Ş.
FRAPORT TAV ANTALYASPOR ...............5 - 2 ................................ TRABZONSPOR A.Ş.
BITEXEN GİRESUNSPOR ........................1 - 0 .......................................KASIMPAŞA A.Ş.
ATAKAŞ HATAYSPOR ..............................1 - 2 .....GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. ...........................................4 - 1 .......VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ....................2 - 0 .......................YUKATEL KAYSERİSPOR
İSTANBULSPOR A.Ş. ................................0 - 4 .................ARABAM.COM KONYASPOR
FENERBAHÇE A.Ş. ...................................4 - 2 ....................... ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR .......................1 - 1 ....................CORENDON ALANYASPOR

Geride kalan 3 haftada atılan goller 
ve alınan sonuçlarla takımlar, 
sezona serilerle başladı.Spor Toto 

Süper Lig’in 3. haftasında oynanan 9 karşı-
laşmada toplam 31 gol atıldı. 5 ev sahibi ta-
kımın galip geldiği haftada 3 deplasman ekibi 

kazanırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. 
Haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe, Me-
dipol Başakşehir, Beşiktaş ve Gaziantep FK; 
7’şer puanla puan tablosunda sıralandılar.

Fenerbahçe gol  
düellosunu kazandı

Haftanın en önemli maçlarından 
biri olarak gösterilen Fenerbahçe 
- Adana Demirspor karşılaşması 6 
gole sahne oldu. Sezona 2 galibi-
yetle başlayan güney ekibi, sarı-la-
civertlilerin etkili hücumlarına engel 
olamazken sahadan mağlubiyetle 
ayrıldı. 

Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa’yı 6-0 
gibi farklı skorla yenen Fenerbahçe 
ise 3 hafta sonunda 13 gole imza 
atarken, liderlik koltuğuna da oturdu.

Başakşehir, 
kalesini kapattı !

Sahasında Kayserispor ile karşıla-
şan Medipol Başakşehir, 2-0 kazana-
rak haftayı 3 puanla kapatan bir diğer 
ekip olurken, 3 hafta sonunda kalesin-
de gol görmedi. Yeni transfer Mesut 
Özil’in de forma bulduğu mücaledeyi 
kazanan turuncu-lacivertliler Avrupa 
randevusu öncesi moral buldu.

Beşiktaş farka koştu
Geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşı-

sında 3-0 öne geçtiği maçta sahadan 
1 puanla ayrılan Beşiktaş, Süper 
Lig’in 3. haftasında Fatih Karagüm-
rük’ü ağırladı. Siyah-beyazlılar ilk yarı-

da bulduğu gollerle yine farkı açarken, bu kez 
hata yapmadı. 4-1 kazanan Beşiktaş’ta yeni 
transferler Weghorst ve Muleka da attıkları 
gollerle siftah yaptı.

Gomis atıyor, 
Galatasaray kazanıyor

Haftanın açılış maçında Atatürk Olim-
piyat Stadyumu’nda Ümraniyespor ile 
karşılaşan Galatasaray gol yollarında 
sıkıntı yaşarken, oyuna sonradan giren 
Bafetimbi Gomis, son dakikalarda attığı 
golle takımına 3 puanı kazandırdı. Gomis, 
Antalyaspor mücadelesinde de 90. daki-
kada attığı golle sarı-kırmızıları galibiyete 
taşımıştı.

Trabzon, Antalya’da 
bozguna uğradı

Sezona 2 maçta 6 puanla başlayan 
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 
ilk yenilgisini Antalyaspor karşısında aldı. 
Yüksek tempoda geçen müsabakada toplam 
7 gol atılırken, kırmızı-beyazlılar son anlarda 
attıkları gollerle sahadan 5-2’lik galibiyetle 
ayrıldı. Antalya ekibi bu sonuçla puanını 6’ya 
yükseltti.

Giresunspor, iyi yolda
Bu sezona Adana Demirspor mağlubi-

yeti ile başlayan Giresunspor, Galatasaray 
deplasmanından 3 puanla dönerken kendi 
saha ve seyircisi önünde İstanbul’un bir 
başka temsilcisi Kasımpaşa’yı konuk etti. 
Çotanaklar Bajic’in ayağından kazandığı 
golle karşılaşmayı 1-0 kazanmasını bildi 
ve 6 puana ulaştı.

Spor Toto Süper Lig’de 3. haftada gollü maçlara sahne olurken, haftanın en golcü takımı, 
son şampiyon Trabzonspor’u evinde 5 golle geçen Antalyaspor oldu. Giresunspor, 
89. dakikada Bajic ile bulduğu golle Kasımpaşa engelini geçti ve 6 puana ulaştı.

Galibiyet Bir Başka Güzel


