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BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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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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(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)
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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

GİRESUN MEZUNU 
ÖĞRETMENLER 

ON EYLÜL DE BİR 
ARAYA GELDİLER
(Yazısı Sayfa 4’te)

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

Giresun  Trabzon Sahil Yolu
Dereli Kavşağı No: 1 

GİRESUN

EPosta: 
bereket.gubre@hotmail.com 

SANAYi TiCARET LiMiTE ŞiRKETi
BEREKET iNSAAT

GÜNDEM
GiRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN

(Yazısı Sayfa 5'te)
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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

ERGÜNSA 
Orman Ürünleri İnşaat Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti.

Tel: 0454 222 0 444 - 222 0 355 Fax: 0454 222 0 328 Gsm: 0533 693 58 45
Aksu Mah. Pazar Cad. No: 74 GİRESUN

- MDF LAM    - MASİF PANEL   - OSB PLEYMUT   - VARİO PARKE
- AKRİLİK       - MARİN KONTRAPLAK ÇEŞİTLERİ

EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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(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

Bu Kast Sistemi 
Nedir; Burası 
Hindistan mı?

Giresun ‘un saygın 
sanayicilerinden 

Osman Acar’ın kızının 
düğünü görkemli geçti..
Düğüne siyaset ve iş 
dünyasının ve halkın ilgisi 
muhteşem oldu..

Nikahı ;Giresun Belediye 
başkanı Aytekin Şenlikoğlu 
kıyarken , şahitler arasında 
Ak Parti Gİresun milletve-
kili Sabri Öztürk ve sürpriz 
misafirler vardı 

Düğüne ;Ak parti Giresun 
milletvekili Cemal Öztürk 
, İyi Parti Genel Başkan 
yardımcısı Ünzile Yüksel, İyi 
Parti Giresun Belediye Mec-
lis üyesi Harun Cici ,Giresun 
eski milletvekilleri Hasan 
Aydın, Mehmet Geldi ve çok 
sayıda davetli katıldı 

Gündem Gazetesi olarak 
Tuba Acar ustaoğlu ve 
Hamdi Ustaoğlu çiftini tebrik 
ediyoruz

Tuba Acar Ve Hamdi Ustaoğlu’nun 
Düğünü Göz Kamaştırdı

Eroğlu”Öğrenciler, öğ-
retmenler ve velilerimiz için 
uzun bir maraton başlıyor. 
Yoğun bir temponun beklediği 
öğretmen ve öğrencilerimize 
sağlık ve huzurlu bir eğitim 
ve öğretim yılı geçirmeleri-
ni temenni ediyorum. Hem 
öğrencilerimizin hem de 
öğretmenlerimizin sorumlu-

luğu büyük. Ülkemizi çağdaş 
uygarlık seviyesine çıkarmak 
adına öğretmen ve öğren-
cilerimize önemli görevler 
düşüyor. Öğrencilerimiz 
derslerine çok çalışıp başarılı 
olacaklar öğretmenlerimiz de 
onların yetişmesine tecrübe 
ve birikimleriyle katkı sağla-
yacaklar.  3’TE

Giresun İl Başkanı Eroğlu, “İktidarımızda Köy okulları mutlak surette yeniden açılacak ve 
tüm eğitim süresi boyunca üniversiteye kadar devletçe kahvaltı ve yemek verilecektir” dedi

İyi Parti’den Köy Okullarını 
Yeniden Açma Sözü

İYİ Parti Giresun İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu, yeni eğitim öğretim yılını kutladı

“Yaz tatilinin ardından okul-
larına kavuşmanın heyecanını 
yaşayan öğrencilerimize ve 
öğretmenlerimize yeni eğitim 
- öğretim döneminde başarılar 
diliyorum. Çocuklarımızı ve 
gençlerimizi bilim ve tekno-
lojinin ışığında, milli, ahlaki, 
manevi ve kültürel değerlerini 
benimseyen ve koruyan yetkin 
bireyler olarak yetiştirmek en 
büyük arzumuzdur. 2’DE

AYDIN’DAN TAM DESTEK
AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu 

Üyesi Av. Kadir Aydın, eğitim camiasını kutladı

‘Karadenizliler 
sapkınlığa dur diyor’

3’TE

Otizmli Rüzgar Ahmet Çolak’ın kas 
hastalığı olan DMD’ye yakalan-
ması ve annenin de kanser te-

davisi görmesi aileyi ciddi şekilde sarstı.
Gazetemize özel açıklamalarda bulunan 
Baba Tayfun Çolak Giresun’da 1 tane bile 
kas doktoru olmaması nedeniyle sürekli 
Samsun’a sevk edildiklerini ifade ederek”-
Giresun’a kas dokturu istiyoruz”dedi

Bulancak’ta ikamet ettiklerini anlatan 
Çolak ,Giresun ve Bulancak’taki hasta-
nelerin otizm ve kas hastalığı konusunda 
gerekli altyapıya sahip olmadıklarını ifade 
ederek”Oğlum şayet tedavi olamazsa 
yürüme özelliğini yitirecek.Şu an zaten 
parmaklarının üzerine basarak yürüyor.
Önceden ilaçlarımızı SGK tam veriyordu.
Şimdi bazı ilaçlarımızı vermiyorlar.Bu 
sesimizi devletimizin büyükleri duymalı.
Yoksa bu çocuk tekerlekli sandalyeye 
mahkum kalacak ve kaslar işlevini kay-
bederse ölecek.Eşim de kanser tedavisi 

görüyor.Üniversite hastanesinde kanser 
tedavisi başlayınca biraz rahatladık.Bu 
hizmet için devletimize teşekkür ediyoruz.
Hem eşim hem oğlum hasta olunca ben 
tek başıma mücadele veriyorum”dedi

Çolak yurt dışında bu hastalığın 
tedavisinin olup olmadığını bilmediğini 
ifade ederek”Emin olun zor durumdayım.
Özellikle ilaç ve sevk konuları ailemi ve 
beni çok zora soktu.İnsanlık adına lütfen 
sesimizi duysunlar “dedi.

Haber: Mustafa Cici

Otizmli Ahmet Çolak’ın DMD Kas hastalığına yakalanması ve Giresun’da kas doktoru olmaması Çolak ailesini komşu illere 
mecbur bırakıyor.Baba Tayfun Çolak”Eşim de kanser oldu.Sürekli Samsun’a gidip gelemiyorum.İlaçlarımızı da azaltılar”dedi

BU BABANIN SESi DUYULUR MU?
İyi Parti GENEL Başkan Yardımcısı Ünzile 

Yüksel,partisinin gençlik kolları tarafından 
Üniversite gençliği için organize edilen etkinli-
ğe katıldı. 

Z Kuşağı diye adlandırılan gençlerin İyi 
Parti etrafında kenetlendiğini ifade eden 
Yüksel”Öncelikle partimizin Gençlik Kolları 
idarecilerini kutluyorum.Başarılı bir çalışma 

oldu.Bizler de gençleri-
mizle birlikte öğrencilerle 
diyalog imkanı bulduk.
Görüş ve önerilerini aldık.
Tüm öğrenci arkadaşları-
mıza şimdiden başarılar 
diliyorum.”dedi. 2’DE

YÜKSEL: İYİ PARTİ İLK SEÇİMDE KİMSENİN HAYAL EDEMEYECEĞİ DÜZEYDE OY ALACAK

ÜNZİLE YÜKSEL GENÇLERLE BULUŞTU

Bakan Varank’tan Müjde
4’TE

‘Biz Her Zaman İşçi 
Kardeşlerimizin 

Yanındayız’
2’DE
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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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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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

Hizmet edebilmek için illâ 
makam ve sıfat mı gerekiyor!..
Eski seçilmiş ve atan-

mışlar (Bakanlar, mil-
let vekilleri, belediye başkan-
ları, üst bürokratlar) gelecek 
seçimlere kadar ortalıkta 
pek gözükmezler (birkaç 
duyarlı, dava ve gönül ehilleri 
hariç)...

***
‼ Bu mantığa göre, 

makam ve sıfatı olmayanlar 

boşuna mı kürek çekiyor!?..
***
İki seçim arasında (sözde 

etliye sütlüye dokunmamak, 
olumlu olumsuz hâllerde 
kendilerini belli etmemek 
için) ortalıkta görülmeyen 
eski siyasetçi ve bürokratlar 
seçimlerde de halktan uzak 
tutulmalı, aday adayı listele-
rinde yer verilmemeli!..
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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

Şenlikoğlu Öğrencilere 
Başarılar Diledi

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, yeni 

eğitim öğretim yılını kutladı.
 Şenlikoğlu, “Değerli öğ-

retmenlerimiz, okul yönetici-
lerimiz ve eğitim camiamız, 
bugünümüzü ve yarınlarımızı 
imar ederek daha müreffeh 
kılmak adına sevgiyle, sabır-
la, şefkatle, merhametle ve 
fedakârlıkla yürüttüğünüz tüm 
çalışmalarınız ve emeğiniz 
bizler için çok değerlidir. 
Şimdiye dek olduğu gibi 
özverili çalışmalarınızın bu 
eğitim öğretim yılında da aynı 
şekilde devam edeceğinden 
şüphemiz yoktur. Ülkemizin 
son 20 yılda göstermiş oldu-
ğu gelişim; ekonomi, bilim, 
sanayi, kültür, spor ve sosyal 
alanlarda adından sıkça söz 
ettirmesi gelecek nesillerin 

daha güçlü bir Türkiye’de 
yaşayacaklarının gösterge-
sidir. Bu gelişim ve büyü-
me geleceğimizin teminatı 
öğrencilerimizin başarıları ile 
devam edecek ve Güçlü Tür-
kiye yolundaki hedeflerimizin 
garantisi olacaktır. Bizlerde 
belediye olarak geleceğimizin 
teminatı olan çocuklarımıza 
ve eğitime her zaman gerekli 
desteği veriyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle 
başta büyük fedakârlıklarla 
çalışan öğretmenlerimiz olmak 
üzere tüm eğitim çalışanla-
rımızın, öğrencilerimizin ve 
kıymetli velilerimizin 2022-
2023 Eğitim Öğretim Yılını 
kutluyor, huzur, mutluluk ve 
başarı getirmesini temenni 
ediyorum”dedi.

Haber: Hakan Çelebi

Kulaklı’dan, Profesör Bes’e Plaket
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önemli bir panel organize ede-

rek Romatoloji konusunda hastane çalışanları ve öğrencileri bilgilendirdi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ba-
şakşehir Çam ve Sakura Şehir 
Hastanesi, Romatoloji Kliniğinden 

Prof. Dr. Cemal Bes, hastane hekimlerine ve 
tıp fakültesi öğrencilerine “Romatoid Artrit” 
ve “Romatoid Artrit’te Akciğer Tutulumu ve 
Tedavisi” konulu iki sunum yaptı..

Hastaneden konuyla ilgili yapılan 
açıklamada, “Hastanemiz Kenan Yavuz 
dersliğinde gerçekleşen sunum öncesin-
de hastanemiz Fizik Tedavi ve Rehabili-
tasyon Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Nurçe 
Çilesizoğlu Yavuz “Romatoid Artrit “ 
konulu sunumu gerçekleştirdi.

Karşılıklı soru cevap ve diğer branş-
lardaki hekimlerimizin katkıları ile eğitim 
başarı ile tamamlandı.

Eğitim sonrasında Hastanemiz Başhe-
kimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, Prof. Dr. Cemal 
Bes’e plaket takdim ederek “İstanbul’ dan 
gelerek verdiği eğitim ile bizlere önemli 
katkı sağlayan sayın Prof. Dr. Cemal Bes 
hocamıza ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Kliniği idari sorumlusu Dr.öğr.üyesi Nurçe 
Çilesizoğlu Yavuz’ a emekleri ve katkıları 
için teşekkür ederim.” denildi.

Haber: Fatma 
Bulduk UĞURLU

AYDIN’DAN TAM DESTEK
AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu 

Üyesi Av. Kadir Aydın, eğitim camiasını kutladı
Mevcut dersliklerin yeni-

lenmesi, yeni derslik-
lerin inşa edilmesi ve derslik 
başına düşen öğrenci sayısının 
düşürülmesi eğitim kalitesini 
arttırmak için temel çalışma-
larımız arasında yer almıştır. 
Okullaşma oranının artmasıyla 

ortaya çıkan öğretmen ihtiyacı-
nı gidermek için her kademede 
çok sayıda yeni öğretmen 
istihdam ettik. Nitelikli insan ye-
tiştirmek, evlatlarımızı yarınlara 
daha iyi hazırlamak için AK Par-
ti olarak eğitim yatırımlarımızı 
önceliyor ve önemsiyoruz. Bü-

tün gayretimiz yarının sahipleri 
gençlerimiz içindir. Bu duygu 
ve düşüncelerle 2022-2023 
eğitim-öğretim yılının öğrencile-
rimiz, öğretmenlerimiz, velileri-
miz ve bütün eğitim camiamız 
için hayırlı olmasını diliyorum.” 
Şeklinde konuştu

YÜKSEL: İYİ PARTİ İLK SEÇİMDE KİMSENİN HAYAL EDEMEYECEĞİ DÜZEYDE OY ALACAK

ÜNZİLE YÜKSEL GENÇLERLE BULUŞTU
Yüksel, Akşener’in 

ilçe ziyaretlerinin bile 
artık mitinglere dönüştüğünü 
ifade ederek”İyi Parti adım 
adım büyüyor.5 yıllık emek 
sonunda anketlerde geldiği-
miz nokta çok güzel.İyi Parti 
ilk seçimde kimsenin hayal 
bile edemeyeceği düzeyde 
oy alacaktır.sayın Akşener’in 
ilçe ziyaretleri bile adeta 
izdihamlara neden oluyor.
Halkımız ciddi şekilde 5 yılda 
çalıştı ve İyi Parti bugünlere 
geldi.İnşallah daha iyi nokta-
lara geleceğiz”dedi.Güre’deki 
etkinliğe Yüksel’in yanısıra İl 
Başkanı Abdülkadir Eroğlu,-
Belediye Meclis üyesi Harun 
Cici ve parti kurmayları katıl-
dı.. Haber: Mustafa Cici

“BİZ HER ZAMAN İŞÇİ 
KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Keşap Belediyesi Hizmet-İş 
ve Hak-İş Sendikası ile sözleş-
me görüşmelerini başlattı.

İşçi kardeşlerimize hayırlı 
olsun diyen Keşap Belediye 

Başkanı Mehmet Emür Konuş-
masını şöyle sürdürdü” Bele-
diyemiz; Hizmet-İş ve Hak-İş 
Sendikası toplu sözleşme görüş-
melerini başlatmış bulunuyoruz. 
Hak-İş Konfederasyonu Giresun 
İl Başkanı Hamza Türkmen ile 
Hak-İş Konfederasyonuna bağlı 
Hizmet-İş Giresun İl Başkanı 
Abdullah Kaygusuz’un katılımı 
ile emekçi kardeşlerimizle süreci 
paylaştık. Biz her zaman işçi 
kardeşlerimizin yanındayız. Tüm 
mesai arkadaşlarımıza hayırlı 
olsun”dedi.

Şebinkarahisar Adeta 
Harmana Döndü

Giresun’da özellikle sahil 
kesiminde sıcaklıkların bir 
süredir düşük seyretmesi 
ve yağış olması nedeniyle 
bazı üreticiler fındıklarını 
Şebinkarahisar ilçesinde 
kurutuyor. Geçen ay baş-
layan hasat 
sonrası fındık 
kurutma 
işlemi hava 
şartlarının 
bulutlu ve 
yağışlı olduğu 
zaman dilimi-
ne denk gelen 

üreticiler, ürününü sahilden 
yaklaşık 110 kilometre 
uzaklıktaki Şebinkarahi-
sar’a götürdü. İlçedeki 
güneşli havayı fırsat bilen 
üreticiler, boş alanlara ser-
dikleri fındıklarını kurutuyor.



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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Bu Kast Sistemi Nedir; 
Burası Hindistan mı?

Geçtiğimiz günlerde gelen 
mail ile TÜRMOB genel kurul 
tarihi de netleşmiş oldu. 15-16 
Ekim tarihlerinde YMM ve mali 
müşavirler Ankara’da toplana-
rak yeni başkanlarını seçecek-
ler. 3 yılda bir yapılan seçimler 
sonucunda başkanları seçen 
mali müşavirler önümüzdeki üç 
boyunca bu başkanı nasıl seç-
tik diyerek dövünüyorlar. Çünkü 
seçilen başkanın kendilerini 
temsil etmediğini düşünüyor-
lar. 120 bin kişilik meslekta-
şın içinde 5 kişilik azınlık bir 
grubun seçilmiş 100’e yakın 
delegesi arasından seçilmesi 
zorunlu olan başkan, mesleğin 
sorunlarından genellikle bigâne 
oluyor. Bugüne kadar meslek-
ten gelen sadece bir başkan 
seçildi. Diğerleri müktesep 
hak olarak YMM ünvanı almış 
kişilerden seçildi. Hatta bir 
önceki dönem seçilen başkan 
meslekle hiç alakası olmayan 
biriydi. Adamın suçu yok “ce-
ketimi koysak kazanırız” diyen 
biri elinden tutup onu mesleği 
temsil makamına oturttu. Ama 
bazı arkadaşlarımız bu kadar 
da olmaz diyerek kısa sürede 
başkanlığını düşürdüler ama 
yeteri kadar hukuki destek 
alınabilseydi yönetim kurulu 
üyeliği de düşürülebilirdi. Olma-
dı olamadı.

3568 sayılı yasanın çıkışının 
üzerinden tam 33 yıl geçti ve 
34 yaşından gün aldı. O gün 
doğan biri bugün meslekte 
10 yaşını doldurmuş olabilir. 
Ancak hala 115 bin kişiye sen 
başkan olamazsın deniyor. 
Bunun mantığı ancak Hindistan 
gibi kast sistemi uygulayan 
ülkelerde anlaşılabilir. 3568 
sayılı yasa getirdiği kast sistemi 
ile meslek içinde azınlık ve 
ayrıcalıklı bir gruba mesleği 
yönetme ve kaymağını yeme 
imkânı bahşetmiş durumda. 
Bunu anlamak mümkün, kanun 
hazırlanırken o günün maliye 
bürokratları kendilerine emek-
liliklerinde iyi bir iş ve makam 
imkânı düşünmüş olabilirler. 
Ancak akademik odalardan 
birinde çoğunluğu oluşturan ve 
ülkenin mali ve siyasi iktidarına 
yakın olan meslektaşlarımızın 
bunu idrak edip değiştirme 
çabasında olmamaları öğre-
nilmiş çaresizlik olarak tarif 
edilebilir. Yapılacak ilk iş meclis 
açılır açılmaz meslek yasamız-
da bulunan YMM zorunluluğu 
olan bütün hükümlerin kaldı-
rılmasıdır. Hangi akademik 
odada bu tür bir sınıflama 
vardır? Örneğin barolarda Dr. 
Doç. Prof. başkan olur deniyor 
mu? Veya tabip odalarında 
uzman doktorlar başkan olur 
deniyor mu? Veya mühendislik 
odalarında yüksek mühendisler 
başkan olur deniyor mu? Yöne-
tim kurulunda şu kadar yüksek 
mühendis, şu kadar normal 
mühendis olur deniyor mu?

Bu günlerde mesleği yö-
netmeye talip meslek grupları 
ülkenin her tarafına giderek 
kendilerini tanıtarak, illerde 
bulunan oda yöneticilerinden 
ve delege arkadaşlarımız-
dan oy talep ediyorlar. Ancak 
hiçbirisinden meslekte çığır 
açacak, meslektaşın vizyonunu 
yükseltecek bir program ve 
proje duymuş değiliz. Aksine 
hala beyanname verme süre-
lerini nasıl uzattıklarını, iktidara 
gelirlerse nasıl uzatacaklarına 
dair vaatler duyuyoruz. Bunlar 
pansuman tedbirlerdir. Bunlarla 
bir yere varılması da mümkün 
değildir. 

Önümüzdeki günlerde 
propaganda çalışmalarının 
daha da artacağını umuyoruz. 
Ancak mesleğin önünde iki ayrı 
handikap daha vardır. Bunlar 
da nispi aidat ve nispi seçim 
sistemidir. Nispi temsil siste-
minin meslekte müellifi olarak 
bugün gelinen noktadan hiç 
de memnun değilim. Çünkü bu 
sistem demokrasiyi içselleştir-
miş toplumlarda uygulanabilir. 
Önüne gelen azıcık kendine 
güvenen herkes bir grup 
kurarak seçimlere katılmakta 
ve egolarını tatmin etmeye 
çalışmaktadır. Bu kadar grup 
kurulması hiç de hayra alamet 
değildir. Örneğin küçük bir 
vilayette 5 kişilik yönetim kurulu 
1-1-1-1-1 gibi sonuçlanabili-
yor ve bu durumda uzun süre 
yönetim oluşturulamıyor. Oysa 
kimse oraya kendi egosunu 
temsilen seçilmiyor ki! Mes-
leğin ve meslektaşın sorunla-
rını çözmek için seçilenlerin 
uzlaşmayı da bilmesi gerekiyor. 
Tabi bunun uzantısı olarak 
TÜRMOB’da da irili ufaklı 
onlarca grup yönetime aday 
olabiliyor. Dün bir grup içinde 
gördüklerimiz bugün ufak tefek 
görüş ayrılıkları ile yarın başka 
bir gruba geçebiliyor. Veya 
küskünler yeni bir grup daha 
kurabiliyorlar. Sorsan bir fark 
yok, “ama biz Osmanlı banka-
sıyız” diyorlar.

Diğer konu da nispi aidat so-
runudur. Yasa çıktığından beri 
uygulanan nispi aidat odaların 
başını ağrıtacak gibi görünü-
yor. 2016 yılında yapılan bir 
itirazı değerlendiren Danıştay 
bu aidatı iptal ederek odaların 
gelirlerinin büyük bir bölümünü 
kesti. Danıştay bu aidatın yasal 
dayanağı olmadığını belirttiği 
için bu aidatın geri ödenmesi 
gibi bir durum ortaya çıktı. 
Odaların birçoğu bu aidatla bile 
masraflarını karşılayamazken 
bir de geri ödeme sorunu ile 
baş başa kaldı. Bu aidatın geri 
gelmesi için yapılan bir çalışma 
ise tarafımızdan bir müdahale 
ile TBMM genel kuruludan 
dönmüştü. Ancak bunun geri 
ödenmemesi için bir tedbirin 
alınması da ortada bir zaruret 
olarak durmaktadır.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Giresun İl Başkanı Eroğlu, “İktidarımızda Köy okulları mutlak surette yeniden açılacak ve 
tüm eğitim süresi boyunca üniversiteye kadar devletçe kahvaltı ve yemek verilecektir” dedi

İyi Parti’den Köy Okullarını 
Yeniden Açma Sözü

İYİ Parti Giresun İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu, yeni eğitim öğretim yılını kutladı

Biz de İYİ Parti olarak her 
zaman öğretmen ve öğrencile-
rimizin yanında olarak onlara 
gereken her türlü desteği sağ-

layacağız. Yarınımızı emanet 
edeceğimiz çocuklarımızın iyi 
şartlar altında okullarına gitmesi 
ve sağlıklı bir sınıf ortamında 

ders görmesi oldukça önemli. 
Sınıflarımızı ve okullarımızı öğ-
retmen ve öğrencilerimiz için en 
iyi şartlarda onların kullanımına 
sunmalıyız.” şeklinde konuştu. 

Sınav uyarısı da yapan 
Eroğlu, “Uzun bir eğitim ve 
öğretim yılının ardından 8’nci 
ve 12’nci sınıf öğrencilerimiz 
sınavlara girecekleri. Hem lise 
hem üniversite sınavında ter 
dökecek olan öğrencilerimizi 
daha yoğun bir eğitim-öğretim 
yılı bekliyor. Sınavlara hazır-
lanacak tüm öğrencilerimiz 
bu sınavları son şans olarak 
görmemeli ve düzenli ders 
çalıştıktan sonra başaramaya-
cakları hiçbir şeyin olmadığını 
unutmamalıdır.

İktidarımızda Köy okulları 

mutlak surette yeniden açılacak 
ve tüm eğitim süresi boyunca 
üniversiteye kadar devletçe 
kahvaltı ve yemek verilecektir. 
“şeklinde konuştu

Okulların açılmasıyla çarşı ve 
pazarda bir hareketlilik yaşandı-
ğını ifade eden Eroğlu, “Ancak 
özellikle kırtasiye ürünleri satan 
esnafımız zincir marketlerden 
şikayetçiler. En çok iş yapacak-
ları zamanda büyük marketlerin 
kırtasiye ürünlerini satması 
kırtasiyeci esnafımızı mağdur 
ediyor. Velilerimizin alışveriş ya-
parken kırtasiyeci esnafını tercih 
etmelerini istiyoruz. Büyük mar-
ketlerin de bu satış düzenine bir 
an önce son vermesi gerekiyor” 
ifadelerini kullandı.

Haber: Osman Yılmaz

GİRESUN (AA) - Giresun’da, 
Fikirde Birlik ve Mücadele Platfor-
mu öncülüğünde sivil toplum 
kuruluşlarının katılımıyla “Kara-
denizliler sapkınlığa dur diyor” 
sloganı altında basın açıklaması 
yapıldı. Platformun Başkanı 
Kürşat Mican, Atatürk Meydanı’n-
da toplanan grup adına yaptığı 
açıklamada, toplumsal bir farkın-
dalık ortaya koymak istediklerini 
söyledi.

Karşılarında küresel, sinsi 
bir örgüt olduğuna işaret eden 
Mican, “Sinsice gençlerimizi 
ağına düşürüyor. Maalesef millet 
tarafından bu örgütsel faaliyetle-
rin daha yeni farkına varılmaya 
başlandı.” dedi.

Mican, bunlarla mücadele için 
geç kalmadıklarının altını çizerek, 
şöyle devam etti:

“Küresel güçler özellikle 
Türkiye’deki iş birlikçi vakıfları, 

dernekleri, bazı siyasi partileri, 
akademisyenleri, sanatçıla-
rı, belediyeleri, psikiyatristleri 
milyonlarca dolar fonlayarak 
Müslüman Türk gençliğinin 
değerlerini tamamen ortadan 
kaldırmak istiyorlar. Müslüman 
Türk gençliğinin kültürel değer-
lerini, aile bağlarını tamamen 
ortadan kaldırmak istiyorlar. 
Zürriyetsiz, cinsiyetsiz, milliyetsiz 
karmaşık bir nesil istiyorlar. Biz 
bunların dayatmasına karşıyız, 
biz bunların propagandasına 

karşıyız. LGBT bireyleriyle bizim 
işimiz yok, bizim mücadelemiz 
küresel emperyalist çeteyle ve 
bu mücadeleyi her yerde Allah’ın 
izniyle sürdüreceğiz.”

Kendilerine yönelik sert eleştir 
yapıldığına dikkati çeken Mican, 
“Bize demediğini bırakmıyorlar, 
‘Bunlar özgürlük düşmanı, bunlar 
hürriyet düşmanı, bunlar insanları 
kutuplaştırıyor.’ diyorlar. Ama 
kendi yaptıklarına bakmıyorlar 
çünkü bir milletin neslini cinsiyet-
sizleştirmek istiyorlar. Ailesini yok 

etmek istiyorlar, bizim buradaki 
haykırışımız, feryadımız buna, 
buna ‘dur’ demek için buradayız. 
Biz neden insanları kutuplaştıra-
lım?” diye konuştu.

Mican, “Küresel emperyalist 
güçlerin, LGBT lobisinin çalışma-
larını, faaliyetini artık tüm milleti-
miz duymak ve görmek zorunda” 
ifadelerini kullanarak, “Onun için 
herkes ayağa kalkmalı, sesini 
çıkartmalı, özellikle sivil toplum 
kuruluşları bulundukları her alan-
da bu emperyalist LGBT örgü-
tüyle alakalı önleyici çalışmalar, 
toplantılar yapmak zorundadır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Gire-
sun İl Başkanı Kenan Tatlı, MHP 
Giresun İl Başkanı Ertuğrul Gazi 
Konal ile sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri ve üyeleri de açıkla-
maya destek verdi.

‘Karadenizliler 
sapkınlığa dur diyor’
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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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Giresun'da;köyde üretilen süt ve 
yoğurtları bir telefonla evinize 

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…
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“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

Kazım Memiç

Yakup Çukur
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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

Hizmet edebilmek için illâ 
makam ve sıfat mı gerekiyor!..
Eski seçilmiş ve atan-

mışlar (Bakanlar, mil-
let vekilleri, belediye başkan-
ları, üst bürokratlar) gelecek 
seçimlere kadar ortalıkta 
pek gözükmezler (birkaç 
duyarlı, dava ve gönül ehilleri 
hariç)...

***
‼ Bu mantığa göre, 

makam ve sıfatı olmayanlar 

boşuna mı kürek çekiyor!?..
***
İki seçim arasında (sözde 

etliye sütlüye dokunmamak, 
olumlu olumsuz hâllerde 
kendilerini belli etmemek 
için) ortalıkta görülmeyen 
eski siyasetçi ve bürokratlar 
seçimlerde de halktan uzak 
tutulmalı, aday adayı listele-
rinde yer verilmemeli!..
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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

Şenlikoğlu Öğrencilere 
Başarılar Diledi

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, yeni 

eğitim öğretim yılını kutladı.
 Şenlikoğlu, “Değerli öğ-

retmenlerimiz, okul yönetici-
lerimiz ve eğitim camiamız, 
bugünümüzü ve yarınlarımızı 
imar ederek daha müreffeh 
kılmak adına sevgiyle, sabır-
la, şefkatle, merhametle ve 
fedakârlıkla yürüttüğünüz tüm 
çalışmalarınız ve emeğiniz 
bizler için çok değerlidir. 
Şimdiye dek olduğu gibi 
özverili çalışmalarınızın bu 
eğitim öğretim yılında da aynı 
şekilde devam edeceğinden 
şüphemiz yoktur. Ülkemizin 
son 20 yılda göstermiş oldu-
ğu gelişim; ekonomi, bilim, 
sanayi, kültür, spor ve sosyal 
alanlarda adından sıkça söz 
ettirmesi gelecek nesillerin 

daha güçlü bir Türkiye’de 
yaşayacaklarının gösterge-
sidir. Bu gelişim ve büyü-
me geleceğimizin teminatı 
öğrencilerimizin başarıları ile 
devam edecek ve Güçlü Tür-
kiye yolundaki hedeflerimizin 
garantisi olacaktır. Bizlerde 
belediye olarak geleceğimizin 
teminatı olan çocuklarımıza 
ve eğitime her zaman gerekli 
desteği veriyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle 
başta büyük fedakârlıklarla 
çalışan öğretmenlerimiz olmak 
üzere tüm eğitim çalışanla-
rımızın, öğrencilerimizin ve 
kıymetli velilerimizin 2022-
2023 Eğitim Öğretim Yılını 
kutluyor, huzur, mutluluk ve 
başarı getirmesini temenni 
ediyorum”dedi.

Haber: Hakan Çelebi

Kulaklı’dan, Profesör Bes’e Plaket
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önemli bir panel organize ede-

rek Romatoloji konusunda hastane çalışanları ve öğrencileri bilgilendirdi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ba-
şakşehir Çam ve Sakura Şehir 
Hastanesi, Romatoloji Kliniğinden 

Prof. Dr. Cemal Bes, hastane hekimlerine ve 
tıp fakültesi öğrencilerine “Romatoid Artrit” 
ve “Romatoid Artrit’te Akciğer Tutulumu ve 
Tedavisi” konulu iki sunum yaptı..

Hastaneden konuyla ilgili yapılan 
açıklamada, “Hastanemiz Kenan Yavuz 
dersliğinde gerçekleşen sunum öncesin-
de hastanemiz Fizik Tedavi ve Rehabili-
tasyon Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Nurçe 
Çilesizoğlu Yavuz “Romatoid Artrit “ 
konulu sunumu gerçekleştirdi.

Karşılıklı soru cevap ve diğer branş-
lardaki hekimlerimizin katkıları ile eğitim 
başarı ile tamamlandı.

Eğitim sonrasında Hastanemiz Başhe-
kimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, Prof. Dr. Cemal 
Bes’e plaket takdim ederek “İstanbul’ dan 
gelerek verdiği eğitim ile bizlere önemli 
katkı sağlayan sayın Prof. Dr. Cemal Bes 
hocamıza ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Kliniği idari sorumlusu Dr.öğr.üyesi Nurçe 
Çilesizoğlu Yavuz’ a emekleri ve katkıları 
için teşekkür ederim.” denildi.

Haber: Fatma 
Bulduk UĞURLU

AYDIN’DAN TAM DESTEK
AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu 

Üyesi Av. Kadir Aydın, eğitim camiasını kutladı
Mevcut dersliklerin yeni-

lenmesi, yeni derslik-
lerin inşa edilmesi ve derslik 
başına düşen öğrenci sayısının 
düşürülmesi eğitim kalitesini 
arttırmak için temel çalışma-
larımız arasında yer almıştır. 
Okullaşma oranının artmasıyla 

ortaya çıkan öğretmen ihtiyacı-
nı gidermek için her kademede 
çok sayıda yeni öğretmen 
istihdam ettik. Nitelikli insan ye-
tiştirmek, evlatlarımızı yarınlara 
daha iyi hazırlamak için AK Par-
ti olarak eğitim yatırımlarımızı 
önceliyor ve önemsiyoruz. Bü-

tün gayretimiz yarının sahipleri 
gençlerimiz içindir. Bu duygu 
ve düşüncelerle 2022-2023 
eğitim-öğretim yılının öğrencile-
rimiz, öğretmenlerimiz, velileri-
miz ve bütün eğitim camiamız 
için hayırlı olmasını diliyorum.” 
Şeklinde konuştu

YÜKSEL: İYİ PARTİ İLK SEÇİMDE KİMSENİN HAYAL EDEMEYECEĞİ DÜZEYDE OY ALACAK

ÜNZİLE YÜKSEL GENÇLERLE BULUŞTU
Yüksel, Akşener’in 

ilçe ziyaretlerinin bile 
artık mitinglere dönüştüğünü 
ifade ederek”İyi Parti adım 
adım büyüyor.5 yıllık emek 
sonunda anketlerde geldiği-
miz nokta çok güzel.İyi Parti 
ilk seçimde kimsenin hayal 
bile edemeyeceği düzeyde 
oy alacaktır.sayın Akşener’in 
ilçe ziyaretleri bile adeta 
izdihamlara neden oluyor.
Halkımız ciddi şekilde 5 yılda 
çalıştı ve İyi Parti bugünlere 
geldi.İnşallah daha iyi nokta-
lara geleceğiz”dedi.Güre’deki 
etkinliğe Yüksel’in yanısıra İl 
Başkanı Abdülkadir Eroğlu,-
Belediye Meclis üyesi Harun 
Cici ve parti kurmayları katıl-
dı.. Haber: Mustafa Cici

“BİZ HER ZAMAN İŞÇİ 
KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Keşap Belediyesi Hizmet-İş 
ve Hak-İş Sendikası ile sözleş-
me görüşmelerini başlattı.

İşçi kardeşlerimize hayırlı 
olsun diyen Keşap Belediye 

Başkanı Mehmet Emür Konuş-
masını şöyle sürdürdü” Bele-
diyemiz; Hizmet-İş ve Hak-İş 
Sendikası toplu sözleşme görüş-
melerini başlatmış bulunuyoruz. 
Hak-İş Konfederasyonu Giresun 
İl Başkanı Hamza Türkmen ile 
Hak-İş Konfederasyonuna bağlı 
Hizmet-İş Giresun İl Başkanı 
Abdullah Kaygusuz’un katılımı 
ile emekçi kardeşlerimizle süreci 
paylaştık. Biz her zaman işçi 
kardeşlerimizin yanındayız. Tüm 
mesai arkadaşlarımıza hayırlı 
olsun”dedi.

Şebinkarahisar Adeta 
Harmana Döndü

Giresun’da özellikle sahil 
kesiminde sıcaklıkların bir 
süredir düşük seyretmesi 
ve yağış olması nedeniyle 
bazı üreticiler fındıklarını 
Şebinkarahisar ilçesinde 
kurutuyor. Geçen ay baş-
layan hasat 
sonrası fındık 
kurutma 
işlemi hava 
şartlarının 
bulutlu ve 
yağışlı olduğu 
zaman dilimi-
ne denk gelen 

üreticiler, ürününü sahilden 
yaklaşık 110 kilometre 
uzaklıktaki Şebinkarahi-
sar’a götürdü. İlçedeki 
güneşli havayı fırsat bilen 
üreticiler, boş alanlara ser-
dikleri fındıklarını kurutuyor.



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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Klasik buluşmalarını; 
Doğaçlama bir şekilde yinele-

diler... 
Kısa süreliğine de olsa; 
Öğrencilik ve gençlik yıllarını 

yad ettiler... 
Pandemi yasakları nedeniyle, 

bundan iki yıl önce başlamadan 
biten bu klasik buluşma, bu kez 
doğaçlama bir şekilde gelişti... 

Şöyle ki; 
Bundan 15-20 gün önce 

‘fındık toplama’ gerekçesiyle 
Ankara’dan Giresun’a gelen 
Nazmi Kasım arkadaşımız, 
dört-beş kişilik yapılan bir soh-
bet sırasında; 

“Pandemi yasakları nedeniy-
le yapamadığımız buluşmaları 
daha yapamayacak mıyız? 

Fazla azalmadan, ölüp-yit-
meden bir kez daha toplansak 
ya arkadaş” diye bir öneri attı 
ortaya... 

Bekir Deniz arkadaşımız da; 
“Neden toplanmayalım? 
Fındık üzeri yakın çevremi-

ze gelen arkadaşlarla sosyal 
medya yoluyla iletişim kurar ve 
toplanabildiğimiz kadar toplana-
biliriz” dedi. 

Ve bu öneri hemen kabul 
edildi; 

10 Eylül tarihinde Giresun 
Öğretmen Evininin bahçesinde 
toplanıp ve ardından Kale’ye 
çıkılmasına karar verildi... 

Uzatmayalım... 
On Eylül tarihi geldi; 
Doğaçlama yapılan ve geli-

şen bu organizeye (biraz abartı 
olacak ama) eskisinden daha 
çok ilgi gösterildi... 

Sayısal olarak; 
60-70 kişi civarında da olsa... 
Giresun Öğretmen Okulunun 

ilk mezunundan-son mezununa 
kadar birçok arkadaş Öğret-

men Evinin Bahçesine 
geliverdi... 

Buluşmaya gelen 
arkadaşların; 

Kiminin geride kalan 
saçları tebeşir rengini 
almış! 

Kiminin saçları dökü-
lüp kel kalmış... 

Kimisinin beli bükül-
müş; 

Kimisinin uzak-yakın mercek-
li iki gözlük birden asılmış.. 

Kiminin kulağında bir işitme 
cihazı; 

Kimisi iki kulağının da işitme 
yetisini kaybetmiş... 

Kimi yılların verdiği yorgun 
bir sesle konuşuyor; 

Kimisi de benim gibi geçirdiği 
bir operasyon sonucu tek ses 
teliyle sohbet edip, özlem gider-
meye çalışıyor... 

Kısacası; 
Buluşmaya gelen öğretmen-

lerin hepsinin de yaşı yetmişi 
çoktan aşmış... 

Küme küme yapılan sohbet-
lerde; 

Kimi, geride daha evlenecek 
çocuğu olmadığını söylüyor... 

Kimi, çocuklarının mesleğini 
anlatıyor... 

Kimileri torunlarından bahse-
diyor... 

Kimileri de torunlarının çok 
yüksek mertebelere geldiğinden 

söz ediyor... 
Vesaire, vesaire... 
Halbuki bu nine ve dedeler; 
Bundan 50-55 yıl önce, bu-

günlerin böyle olacağını, bırakın 
tahmin etmeyi ‘düşünmeyi’ 
akıllarına bile getirmiyorlardı!... 

Çünkü bundan 50-55 yıl 
önce; 

Her birisi gencecik, fidan gibi 
kızlardı... 

Her birisi serdengeçti, kabına 
sığmayan delikanlılardı... 

Ki, onlarda koşulları zorlar 
günün modasına uyardı; 

Kızlar, mini etekle dolaşmaya 
sever... 

Okuduğu kitapları göğsünün 
üzerine bastırarak gezmeyi 
yeğler! 

Ve havada rüzgar olmasa da, 
saçlarını ikide-bir geriye savura-
rak dolaşırdı... 

Yirmilik delikanlılarda ise; 
Günün modasına uygun 

uzun saçın altında, uzun favo-
riler... 

Beli dar ve -İspan-
yol Paça denilen- ge-
niş paçalı pantolon 
giymeler... 

‘Köpek Yaka’ 
denilen uzun yakalı 
gömlekler... 

Bunlarda o günün 
gençlerinin olmaz-
sa-olmazları arasın-
daydı... 

Bu son iki paragrafı özetler-
sek; 

Bunlar kız-erkek, karşı cins-
lerin modaya uygun ayrılıkla-
rıydı... 

Ve bunlarda normaldi.. 
Ancak; 
Gerek meslek idealizminde 

olsun... 
Gerekse yurtseverlik ve top-

lumcu düşünce konusunda... 
Buluşulması gereken ortak 

paydalarda asla ayrım olmaz-
dı... 

Örneğin; 
Kız-erkek, herkes Atatürk 

ilkelerine (eğrelti değil) yürekten 
bağlıydı.. 

Yani Atatürkçüydü... 
Cumhuriyetçi ve devrimciy-

di... 
Toplumcu düşünceye sahip-

ti... 
Her biri hilesiz-hurdasız birer 

yurtseverdi... 
Kendi bencil çıkarlarını değil; 

Ülkesinin toplu olarak ve eşit 
bir şekilde yol almasını isterdi... 

İşte o günün gençliği ve 
öğretmenleri; 

Tepeden-tırnağa toplumsal 
mutluluğu ve kalkınmayı ilke 
edinen gençlerdi... 

İşte bu sözünü ettiğimiz 
gençler; 

Yaşları yetmişin üzerinde 
olsa da, aynı duygu ve aynı 
direngenlikle 10 Eylül Cumar-
tesi günü, Giresun Öğretmen 
Evinin Bahçesinde bir araya 
geldiler... 

Süre sınırlı ve kısada olsa; 
İkili-üçlü kümeler halinde 

dertleştiler... 
Zaman zaman öğrencilik 

yıllarına gittiler... 
Zaman zaman öğretmenlik 

yıllarından; 
Ve zaman zamanda çocuk-

larında ve torunlarından söz 
ettiler... 

Ve dağılmadan öncede; 
Gelecek buluşmanın tarihini 

belirlediler... 
(Muhtemelen bu kez Sam-

sun’da olacak) 
Hoş kalın... 
Hoşça kalalım... 
Sağlık ve esenlik içinde 

olalım...
Ve birde; 
Dostlarımızdan ve anılarımız-

dan fazla uzak kalmayalım...

GİRESUN MEZUNU ÖĞRETMENLER 
ON EYLÜL DE BİR ARAYA GELDİLER
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Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanı Mustafa 
Varank, Giresun’da 

Gıda Araştırma, Test ve Analiz 
Merkezi’ni (GATAM) ziyaret 
etti. Bakan Varank, “GATAM 
ve kurutma aracına, AB ile bir-
likte yaklaşık 9,5 milyon euro 
destek verdik. Fındık kurutma 
aracı, Giresun’un köylerinde 
mahallelerinde çiftçilerimizle 
birlikte olacak. Toplanan fındık-
ların kısa sürede kurutulmasını 
sağlayacak ve analizleri yapı-
lıp lisanslı depolara konulması-

nı sağlayacak” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank, ‘Avrupa Birliği 
(AB) Innofood Projesi’ kap-
samında Giresun’da kurulan 
Gıda Araştırma, Test ve Analiz 
Merkezi’ni ziyaret etti. Fındık 
kurutma aracı ve lisanslı depo 
uygulaması entegre projesini 
inceleyen Varank, bilgileri pay-
laştı. Bakan Varank, GATAM’ın 
bölgenin en büyük test ve 
analiz merkezi olduğunu ve bu 
yıl içinde faaliyete başlayaca-
ğını belirterek, fındık kurutma 

aracının Türkiye’de bir ilk 
olacağını söyledi.

“TÜRKİYE’DE 
BİR İLK”

Innofood Projesi ile AB ve 
Türkiye’de daha katma değerli 
yiyecek ve içecek ürünleri 
geliştirileceğini aktaran Bakan 
Varank, “Giresun’daki GATAM 
da bu projenin bir parçası. Böl-
genin en büyük test ve analiz 
laboratuvarı şu anda kuruluyor. 
Makine, ekipman ve teçhizat-
lar da kurulum aşamasında. 

Fındık kurutma aracını da bu 
proje kapsamında Giresun 
Ticaret Borsası ile birlikte 
geliştirdik. Bu aracın özelliği, 
güneş panelleriyle, elektrikli bir 
şekilde yani yeşil, çevreye say-
gılı bir şekilde fındığı kurutma-
sı. Bu da Türkiye’de bir ilk. Bu 
aracı da bu sene arkadaşları-
mız kullanmaya başlayacak” 
ifadelerini kullandı.

“GATAM VE KURUT-
MA ARACINA, AB İLE 
BİRLİKTE YAKLAŞIK 

9,5 MİLYON EURO 
DESTEK VERDİK”

Fındıkla ilgili çalışmalara 
destek vermeye devam ettik-
lerine değinen Bakan Varank, 
“GATAM ve kurutma aracına, 
AB ile birlikte yaklaşık 9,5 mil-
yon euro destek verdik. Fındık 
kurutma aracı Giresun’un köy-
lerinde mahallelerinde çiftçile-
rimizle birlikte olacak. Topla-
nan fındıkların çok daha kısa 
sürede kurutulmasını sağla-
yacak ve kurutulan fındıkların 

analizleri yapılıp lisanslı 
depolara konulmasını 
sağlayacak” dedi.

AB’YE ÖRNEK 
OLABİLECEK 
PROJELER

Lisanslı fındık depo-
suna ilişkin de bilgi veren 
Bakan Varank, şunları 
söyledi:”Burada bir de 
lisanslı depomuz var. Bu-
rası da Türkiye’nin ilk ve 
tek lisanslı fındık deposu. 
Vatandaşlarımız ürünleri-
ni burada saklayabiliyor. 
Lisanslı deponun önemli 
avantajları var. Buraya 
ürününüzü koyduğunuz-
da bankadan uygun kredi 
kullanabiliyorsunuz. Ürü-
nün karşılığında aldığınız 
belgeyle ticaret yapabili-
yorsunuz. Bu tesisin ça-
tısı da güneş panelleriyle 
dolu. Bu projeler hem 
yerel kalkınma açısından 
çok değerli aynı zaman-
da sürdürülebilirlik ve 
yeşil dönüşüm anlamın-

da AB’ye de örnek olabilecek 
projeler. İnşallah GATAM bu 
sene çalışmaya başlayacak. 
Fındık kurutma aracı, Gire-
sun’un ilçelerinde, köylerinde 
kurutma faaliyetleri yapacak. 
O kuruttuğunuz fındıkları da 
lisanslı depolara koyabiliyorsu-
nuz. Entegre bir proje. Böyle 
bir işe yerel paydaşlarımızla 
birlikte imza atmış olmaktan 
çok memnunuz. GATAM, 
yaklaşık bin metrekare kapalı 
alan üzerinde kurulu bir tesis. 
GATAM’da fındığın yanı sıra 
çay, süt ürünleri, sebze, meyve 
ve deniz ürünlerinin de test ve 
analizleri yapılacak. Fındık ku-
rutma aracı, bölgenin en büyük 
ihracat ürünü olan fındığın en 
az kayıp ve en yüksek kali-
teyle kurutulmasını sağlıyor. 
6 saatte yaklaşık 2 ton fındık 
kurutma kapasitesine sahip. 
Araç, ürün kayıplarını en aza 
indirmeyi hedefliyor.”

Ziyaret sırasında Giresun 
Ticaret Borsası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hamza BÖLÜK: 
“Tesislerin fındık sektöründe 
bir ilk olma özelliği itibariyle 
AR-GE alanındaki açığı kapat-
maya yönelik bir proje olma-
sının yanında fındıktan katma 
değerli ürünler üretmeye de 
yönelik projeler üreteceğini, bu 
projeler ile daha fazla destek 
verilir ise fındık ekonomisinin 
bu anlamda Giresun Ticaret 
Borsası bünyesinde gelişimine 
yönelik projelerinin olduğunu 
ifade ederek hem Sn. Bakanı-
mıza teşekkür ediyor, hem de 
kendilerinden yeni projeleri-
mizde destek istiyorum.

BAKAN VARANK’TAN MÜJDE



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

412 Eylül 
2022 Pazartesi www.giresungundem.com

Klasik buluşmalarını; 
Doğaçlama bir şekilde yinele-

diler... 
Kısa süreliğine de olsa; 
Öğrencilik ve gençlik yıllarını 

yad ettiler... 
Pandemi yasakları nedeniyle, 

bundan iki yıl önce başlamadan 
biten bu klasik buluşma, bu kez 
doğaçlama bir şekilde gelişti... 

Şöyle ki; 
Bundan 15-20 gün önce 

‘fındık toplama’ gerekçesiyle 
Ankara’dan Giresun’a gelen 
Nazmi Kasım arkadaşımız, 
dört-beş kişilik yapılan bir soh-
bet sırasında; 

“Pandemi yasakları nedeniy-
le yapamadığımız buluşmaları 
daha yapamayacak mıyız? 

Fazla azalmadan, ölüp-yit-
meden bir kez daha toplansak 
ya arkadaş” diye bir öneri attı 
ortaya... 

Bekir Deniz arkadaşımız da; 
“Neden toplanmayalım? 
Fındık üzeri yakın çevremi-

ze gelen arkadaşlarla sosyal 
medya yoluyla iletişim kurar ve 
toplanabildiğimiz kadar toplana-
biliriz” dedi. 

Ve bu öneri hemen kabul 
edildi; 

10 Eylül tarihinde Giresun 
Öğretmen Evininin bahçesinde 
toplanıp ve ardından Kale’ye 
çıkılmasına karar verildi... 

Uzatmayalım... 
On Eylül tarihi geldi; 
Doğaçlama yapılan ve geli-

şen bu organizeye (biraz abartı 
olacak ama) eskisinden daha 
çok ilgi gösterildi... 

Sayısal olarak; 
60-70 kişi civarında da olsa... 
Giresun Öğretmen Okulunun 

ilk mezunundan-son mezununa 
kadar birçok arkadaş Öğret-

men Evinin Bahçesine 
geliverdi... 

Buluşmaya gelen 
arkadaşların; 

Kiminin geride kalan 
saçları tebeşir rengini 
almış! 

Kiminin saçları dökü-
lüp kel kalmış... 

Kimisinin beli bükül-
müş; 

Kimisinin uzak-yakın mercek-
li iki gözlük birden asılmış.. 

Kiminin kulağında bir işitme 
cihazı; 

Kimisi iki kulağının da işitme 
yetisini kaybetmiş... 

Kimi yılların verdiği yorgun 
bir sesle konuşuyor; 

Kimisi de benim gibi geçirdiği 
bir operasyon sonucu tek ses 
teliyle sohbet edip, özlem gider-
meye çalışıyor... 

Kısacası; 
Buluşmaya gelen öğretmen-

lerin hepsinin de yaşı yetmişi 
çoktan aşmış... 

Küme küme yapılan sohbet-
lerde; 

Kimi, geride daha evlenecek 
çocuğu olmadığını söylüyor... 

Kimi, çocuklarının mesleğini 
anlatıyor... 

Kimileri torunlarından bahse-
diyor... 

Kimileri de torunlarının çok 
yüksek mertebelere geldiğinden 

söz ediyor... 
Vesaire, vesaire... 
Halbuki bu nine ve dedeler; 
Bundan 50-55 yıl önce, bu-

günlerin böyle olacağını, bırakın 
tahmin etmeyi ‘düşünmeyi’ 
akıllarına bile getirmiyorlardı!... 

Çünkü bundan 50-55 yıl 
önce; 

Her birisi gencecik, fidan gibi 
kızlardı... 

Her birisi serdengeçti, kabına 
sığmayan delikanlılardı... 

Ki, onlarda koşulları zorlar 
günün modasına uyardı; 

Kızlar, mini etekle dolaşmaya 
sever... 

Okuduğu kitapları göğsünün 
üzerine bastırarak gezmeyi 
yeğler! 

Ve havada rüzgar olmasa da, 
saçlarını ikide-bir geriye savura-
rak dolaşırdı... 

Yirmilik delikanlılarda ise; 
Günün modasına uygun 

uzun saçın altında, uzun favo-
riler... 

Beli dar ve -İspan-
yol Paça denilen- ge-
niş paçalı pantolon 
giymeler... 

‘Köpek Yaka’ 
denilen uzun yakalı 
gömlekler... 

Bunlarda o günün 
gençlerinin olmaz-
sa-olmazları arasın-
daydı... 

Bu son iki paragrafı özetler-
sek; 

Bunlar kız-erkek, karşı cins-
lerin modaya uygun ayrılıkla-
rıydı... 

Ve bunlarda normaldi.. 
Ancak; 
Gerek meslek idealizminde 

olsun... 
Gerekse yurtseverlik ve top-

lumcu düşünce konusunda... 
Buluşulması gereken ortak 

paydalarda asla ayrım olmaz-
dı... 

Örneğin; 
Kız-erkek, herkes Atatürk 

ilkelerine (eğrelti değil) yürekten 
bağlıydı.. 

Yani Atatürkçüydü... 
Cumhuriyetçi ve devrimciy-

di... 
Toplumcu düşünceye sahip-

ti... 
Her biri hilesiz-hurdasız birer 

yurtseverdi... 
Kendi bencil çıkarlarını değil; 

Ülkesinin toplu olarak ve eşit 
bir şekilde yol almasını isterdi... 

İşte o günün gençliği ve 
öğretmenleri; 

Tepeden-tırnağa toplumsal 
mutluluğu ve kalkınmayı ilke 
edinen gençlerdi... 

İşte bu sözünü ettiğimiz 
gençler; 

Yaşları yetmişin üzerinde 
olsa da, aynı duygu ve aynı 
direngenlikle 10 Eylül Cumar-
tesi günü, Giresun Öğretmen 
Evinin Bahçesinde bir araya 
geldiler... 

Süre sınırlı ve kısada olsa; 
İkili-üçlü kümeler halinde 

dertleştiler... 
Zaman zaman öğrencilik 

yıllarına gittiler... 
Zaman zaman öğretmenlik 

yıllarından; 
Ve zaman zamanda çocuk-

larında ve torunlarından söz 
ettiler... 

Ve dağılmadan öncede; 
Gelecek buluşmanın tarihini 

belirlediler... 
(Muhtemelen bu kez Sam-

sun’da olacak) 
Hoş kalın... 
Hoşça kalalım... 
Sağlık ve esenlik içinde 

olalım...
Ve birde; 
Dostlarımızdan ve anılarımız-

dan fazla uzak kalmayalım...

GİRESUN MEZUNU ÖĞRETMENLER 
ON EYLÜL DE BİR ARAYA GELDİLER

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanı Mustafa 
Varank, Giresun’da 

Gıda Araştırma, Test ve Analiz 
Merkezi’ni (GATAM) ziyaret 
etti. Bakan Varank, “GATAM 
ve kurutma aracına, AB ile bir-
likte yaklaşık 9,5 milyon euro 
destek verdik. Fındık kurutma 
aracı, Giresun’un köylerinde 
mahallelerinde çiftçilerimizle 
birlikte olacak. Toplanan fındık-
ların kısa sürede kurutulmasını 
sağlayacak ve analizleri yapı-
lıp lisanslı depolara konulması-

nı sağlayacak” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank, ‘Avrupa Birliği 
(AB) Innofood Projesi’ kap-
samında Giresun’da kurulan 
Gıda Araştırma, Test ve Analiz 
Merkezi’ni ziyaret etti. Fındık 
kurutma aracı ve lisanslı depo 
uygulaması entegre projesini 
inceleyen Varank, bilgileri pay-
laştı. Bakan Varank, GATAM’ın 
bölgenin en büyük test ve 
analiz merkezi olduğunu ve bu 
yıl içinde faaliyete başlayaca-
ğını belirterek, fındık kurutma 

aracının Türkiye’de bir ilk 
olacağını söyledi.

“TÜRKİYE’DE 
BİR İLK”

Innofood Projesi ile AB ve 
Türkiye’de daha katma değerli 
yiyecek ve içecek ürünleri 
geliştirileceğini aktaran Bakan 
Varank, “Giresun’daki GATAM 
da bu projenin bir parçası. Böl-
genin en büyük test ve analiz 
laboratuvarı şu anda kuruluyor. 
Makine, ekipman ve teçhizat-
lar da kurulum aşamasında. 

Fındık kurutma aracını da bu 
proje kapsamında Giresun 
Ticaret Borsası ile birlikte 
geliştirdik. Bu aracın özelliği, 
güneş panelleriyle, elektrikli bir 
şekilde yani yeşil, çevreye say-
gılı bir şekilde fındığı kurutma-
sı. Bu da Türkiye’de bir ilk. Bu 
aracı da bu sene arkadaşları-
mız kullanmaya başlayacak” 
ifadelerini kullandı.

“GATAM VE KURUT-
MA ARACINA, AB İLE 
BİRLİKTE YAKLAŞIK 

9,5 MİLYON EURO 
DESTEK VERDİK”

Fındıkla ilgili çalışmalara 
destek vermeye devam ettik-
lerine değinen Bakan Varank, 
“GATAM ve kurutma aracına, 
AB ile birlikte yaklaşık 9,5 mil-
yon euro destek verdik. Fındık 
kurutma aracı Giresun’un köy-
lerinde mahallelerinde çiftçile-
rimizle birlikte olacak. Topla-
nan fındıkların çok daha kısa 
sürede kurutulmasını sağla-
yacak ve kurutulan fındıkların 

analizleri yapılıp lisanslı 
depolara konulmasını 
sağlayacak” dedi.

AB’YE ÖRNEK 
OLABİLECEK 
PROJELER

Lisanslı fındık depo-
suna ilişkin de bilgi veren 
Bakan Varank, şunları 
söyledi:”Burada bir de 
lisanslı depomuz var. Bu-
rası da Türkiye’nin ilk ve 
tek lisanslı fındık deposu. 
Vatandaşlarımız ürünleri-
ni burada saklayabiliyor. 
Lisanslı deponun önemli 
avantajları var. Buraya 
ürününüzü koyduğunuz-
da bankadan uygun kredi 
kullanabiliyorsunuz. Ürü-
nün karşılığında aldığınız 
belgeyle ticaret yapabili-
yorsunuz. Bu tesisin ça-
tısı da güneş panelleriyle 
dolu. Bu projeler hem 
yerel kalkınma açısından 
çok değerli aynı zaman-
da sürdürülebilirlik ve 
yeşil dönüşüm anlamın-

da AB’ye de örnek olabilecek 
projeler. İnşallah GATAM bu 
sene çalışmaya başlayacak. 
Fındık kurutma aracı, Gire-
sun’un ilçelerinde, köylerinde 
kurutma faaliyetleri yapacak. 
O kuruttuğunuz fındıkları da 
lisanslı depolara koyabiliyorsu-
nuz. Entegre bir proje. Böyle 
bir işe yerel paydaşlarımızla 
birlikte imza atmış olmaktan 
çok memnunuz. GATAM, 
yaklaşık bin metrekare kapalı 
alan üzerinde kurulu bir tesis. 
GATAM’da fındığın yanı sıra 
çay, süt ürünleri, sebze, meyve 
ve deniz ürünlerinin de test ve 
analizleri yapılacak. Fındık ku-
rutma aracı, bölgenin en büyük 
ihracat ürünü olan fındığın en 
az kayıp ve en yüksek kali-
teyle kurutulmasını sağlıyor. 
6 saatte yaklaşık 2 ton fındık 
kurutma kapasitesine sahip. 
Araç, ürün kayıplarını en aza 
indirmeyi hedefliyor.”

Ziyaret sırasında Giresun 
Ticaret Borsası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hamza BÖLÜK: 
“Tesislerin fındık sektöründe 
bir ilk olma özelliği itibariyle 
AR-GE alanındaki açığı kapat-
maya yönelik bir proje olma-
sının yanında fındıktan katma 
değerli ürünler üretmeye de 
yönelik projeler üreteceğini, bu 
projeler ile daha fazla destek 
verilir ise fındık ekonomisinin 
bu anlamda Giresun Ticaret 
Borsası bünyesinde gelişimine 
yönelik projelerinin olduğunu 
ifade ederek hem Sn. Bakanı-
mıza teşekkür ediyor, hem de 
kendilerinden yeni projeleri-
mizde destek istiyorum.

BAKAN VARANK’TAN MÜJDE

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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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

Yenilerden 
Campuzano 
Formayı 
Kaptı
Giresunspor’un son 

takviyeleri Karagümrük 
deplasmanında hazır kıtaydı. 
Transferin son anlarında takı-
ma kazandırılan Jorman Cam-
puzano, teknik direktör Hakan 
Keleş tarafından Karagümrük 
maçına ilk 11’de başlatıldı. 
Takıma çabuk adapte olduğu 
gözlenen Kolombiyalı orta 

saha oyuncusu 29. dakikada 
ise sarı kartla cezalandırıldı.

Öte yandan yeni transfer-
lerden Brandley Kuwas ise 
71. dakikada Savicevic’in 
yerine oyuna dahil oldu. Bu 
arada sezon sonuna kadar 
Galatasaray’dan kiralanan 
Oğulcan Çağlayan ise maç 
kadrosunda yer almadı.

Spor Toto Süper Lig’in 
6. haftasında Fatih 

Karagümrük evinde Gire-
sunspor ile 1-1 berabere 
kaldı. Fatih Karagümrük 
Teknik Direktörü Andrea 
Pirlo, Giresunspor karşısın-
da genel anlamda istedikleri 
oyun şeklini sağladıklarını 
ifade ederken, kale önünde 
bitiricilik eksiklikleri olduğu-
nu söyledi. 

Maçın ardından basın 
toplantısında açıklamalarda 
bulunan Fatih Karagümrük 
Teknik Direktörü Andrea Pir-
lo, kazanmaları gereken bir 
maç olduğunu ifade ederek, 
“Oyunun tamamen kontrolü-
nü elinde tutmak istiyorduk 
ama burada boşlukları de-
ğerlendiremedik. Girdiğimiz 
pozisyonlarda yine bu maç-
ta da olduğu gibi bitiricilik 
eksikliğimiz vardı. Oyunun 
kontörlünü elimize alacak-
ken penaltı ile karşılaştık ve 

oyunun bütün şekli değişti. 
Maçtan maça değişen bir 
şey tempo. Bugün oynadı-
ğımız maçta rakibin kapa-
nacağını biliyorduk. Daha 
sabırlı şekilde topu çevirdik. 
Kale önünde etkisiz olduğu-
muzu söyleyebiliriz. Genel 
anlamda istediğimiz oyun 
şeklini sağladık, ama kale 
önündeki yetersizliklerden 
dolayı maç bu şekilde ger-
çekleşti” dedi. 

PiRLO NEDEN YAKINDI?

Sponsorluk için EYİM-
DER Kültür Salo-
nunda düzenlenen 

törene Eynesil Belediye Baş-
kanı Ahmet Latif Karadeniz, 
EYİMDER Başkanı Ramazan 
Öztürk, AmberÇay Eynesil 
AmberÇay Belediyespor Kulüp 
Başkanı Nail Civil ve EYİM-
DER Yönetim Kurulu Üyesi 
Hüseyin Güdük katıldı. 

Eynesil Belediye Başkanı 
Ahmet Latif Karadeniz, “Ey-
nesil İmam Hatipliler Derneği 
EYİMDER’in ve mensuplarının 
başlatmış oldukları destek 
kampanyasından dolayı ken-
dilerine çok teşekkür ediyoruz. 
Buradaki amaç sponsorluktan 
öte, STK olarak Kulübümü-
ze gerçek manada destek 
vermektir. Dernek üyelerimizin 
başkan nezaretinde açmış 
oldukları bu kampanya ya kar-
şılık olarak bizde kendilerine 
takımımızın formasını hediye 
ettik. Mensubu ve mezunu 
olduğum bu dernekten gurur 
duymaktayım” dedi. 

EYİMDER Başkanı Ra-
mazan Öztürk ise, “Spor’un, 

özellikle de futbol’un ilçe ve 
şehir tanıtımına gelişmesine 
katkısı tartışılmaz ve aşikârdır. 
Tarihi, sosyal yapısı, sanayisi 
ve güzellikleri ile memleketimiz 
Eynesil’i profesyonel liglerde 
temsil ederek, tanıtımımıza 
ve gelişmemize yardımcı olan 
AmberÇay Belediyespor Ku-
lübüne bu yolda destek olma 
kampanyası başlattık. Başlat-

mış olduğumuz kampanya ile 
üyelerimizde almış olduğumuz 
destekler nezdinde AmberÇay 
Eynesil Belediyespor Kulu-
büne sponsor olarak başkan-
larımız ile anlaşmalarımızı 
yaparak imzalarımızı attık. 
Dernek olarak imam hatiplilere 
verdiğimiz desteklerin yanı 
sıra, her zaman, her yerde 
memleketimiz için hayır olan 

her şeye de destek vermeye 
devam edeceğiz. Takımımıza 
bu yolda başarılar diliyorum“ 
dedi. Yapılan imza töreninin 
ardından Eynesil Belediye 
Başkanı Ahmet Latif Karadeniz 
ve Eynesil AmberÇay Bele-
diyespor Kulüp Başkanı Nail 
Civil tarafından destekte bulu-
nan dernek üyelerine verilmek 
üzere formalar hediye edildi.

EYiMDER’DEN EYNESiLSPOR’A DESTEK!..
Geçtiğimiz sezon 3.Lige çıkan AmberÇay Eynesil Belediyespor’a sponsorluk destekleri devam ediyor. Takımın ana spon-
sorluğunu üstlenen Amber Çay’dan sonra, “Kol Sponsor”luğunu da Eynesil İmam Hatipliler Derneği (EYİMDER) üstlendi

Süper amatör lig takımlarımızdan 
Pirazizspor, ilçenin yeni Kaymakamı 

Kezban Yerlikaya’ya hoş geldiniz ziyaretinde 
bulundular.

Piraziz Kaymakamlığımıza atanan Kezban 
Yerlikaya’yı ziyaret eden Pirazizspor Başka-
nı Hakan Gülenç ve yönetim kurulu üyeleri 
Yerlikaya’ya Pirazizspor’un formasını hediye 
ettiler.

Gülenç,yeni sezonda Pirazizspor’u en iyi 
şekilde temsil edebilmek adına desteklere ih-
tiyaçları olduğunu belirterek  bu tür ziyaretlere 
devam edeceklerini ve  takımın durumunu 
Mülki amirlere anlatacaklarını ifade etti.

Kaymakam Yerlikaya’ya hediye forma



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: 612 Eylül 2022 Pazartesi

 

 

 

GÜNDEM
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(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

VİZYONSUZ  OYUN
Son haftalarda ki maçla-

rından mağlup olarak ayrılan 
Giresunspor, İstanbul dep-
lasmanında Karagümrük ile 
karşılaştı. Bu maç son zaman-
lardaki mağlubiyeti unutturma 
maçı olabilirdi. Geçen yıl 
oynanan maçta maçı idare 
eden hakem, bu maç da Fut-
bol Federasyonu tarafından 
atanmıştır.

Giresunspor, kendi alanın-
da top gezdirerek Karagüm-
rük takımının defans açıklarını 
bulmaya çalıştılar. Rakiplerini 
orta alanda karşılayan ve 
kontrolü elden bırakmayan iki 
takımın dengeli oyununu sey-
retti seyirci. Orta alanda topa 
hakim olan taraf Karagümrük 
takımıydı. İlk on beş dakikada 
Giresunspor, Karagümrük 
kalesinde pozisyon bulamadı. 
Orta alanda yakalanan pozis-
yonda topu kullanamayan bir 
Giresunspor izlendi. Her iki 
takımda birbirlerinin açığını 
bulup kontrataktan gol atmayı 
düşündüler. Orta alanda topu 
ayağında tutmaya çalışan 
Giresunspor, çok top kaybı ile 
oynadılar.

Ayağa top yaparak pozis-
yon arayan taraf Karagümrük 
olmasına rağmen kontratak-
tan gol pozisyonu bulan taraf 
Giresunspor oldu. Karagüm-
rük atağında Onurcan, kafa 
vuruşunu kurtararak Kara-
gümrük takımına skor avantajı 
vermedi. Her iki takımda top 
kazanmak isterken top kayıp-
ları yaşadılar ayrıca  pozisyon 
üretmekte zorlandılar. He-
yecan dolu bir futbol  ortaya 

koyamadılar. Temposuz bir 
maç da oyunda sıfır, sonuç 
da sıfır.

İkinci yarı oyuna başlayan 
taraf Giresunspor olmasına 
rağmen, topu geriye oy-
nayarak zaman kazanmak 
istediler. Kazanılan toplar ile 
kaybedilen toplar arasında 
saniye farkı yaşandı. Son final 
paslarında ki beceriksizlik 
Karagümrük takımına avantaj  
sağladı. Geriye pas atmak 
moda oldu. Rakibin yerine 
dönmesi için avantaj tanıdılar. 
Yarı alandan geri pası yap-
tıklarında  rakibin pozisyon 
almasını sağladılar.

Murat Cem’in pası ile Ka-
ragümrük ceza alanına giren 
Balij’i yere indiren Karagüm-
rük’lü futbolcu VAR’ın ince-
lenmesi sonucu Giresunspor 
lehine verilen penaltıyı Barij 
gole çevirerek Giresunspor’u 
öne geçirdi. Golden sonra 
defansa çekilen Giresunspor 
sonucu korumak sevdasına 
düşünce kornerden yediği 
gol ile beraberlikle maçtan 
ayrılmak zorunda kaldı.

Sakin oynamaları gereken 
yerde telaş ön plana çıktı. 
Son dakikalarda fırsatı de-
ğerlendiremeyen Karagüm-
rük, misafir takıma bir puan 
kaptırdı. Giresunspor ise son 
iki hafta da ki mağlubiyeti  
kaçırdığı üç puan yerine bir 
puana razı oldu.

  Maçın geneline baktığı-
mız  zaman  isteksiz bir futbol 
ortaya koyan Giresunspor, 
vizyonunu ortaya koyama-
mıştır.
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Fatih Karagümrük ile Giresunspor, 
Süper Lig’in 6. haftasında Atatürk 

Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi. 
Mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandıCOK YAZIK OLDU

1 -1

Giresunspor deplas-
manda oynadığı 
karşılaşmada Fatih 

Karagümrük ile 1-1 berabere 
kaldı. İstanbul Olimpiyat Sta-
dında oynanan ve ilk devresi 
son derece zevksiz geçen 
müsabakanın 2. yarısına daha 
iyi başlayan Çotanaklar, 75. 
dakikada Rijad Bajic’in penal-
tıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 
Herkes zorlu karşılaşmanın bu 
skorla biteceğini umut ederken 
90+2’nci dakikada sahneye  
Mbaye Diagne çıktı. Tecrübe-
li oyuncu, köşe vuruşundan 
gelen topu kafayla ağlarımıza 
gönderince çok önemli 2 puanı 
kaybettik.

PERDEYİ 
BAJIC AÇTI

Karşılaşmanın 74. dakikasın-
da Giresunspor’un kazandığı 
penaltıda topun başına geçen 
Rijad Bajic, kaleci Viviano’yu 
geçemedi. Viviano’dan seken 
topu takip ederek tamamlayan 
28 yaşındaki yıldız, topu bu 
sefer ağlarla buluşturdu ve takı-
mını öne geçirdi.

Fatih Karagümrük ise Gala-
tasaray’dan kadrosuna kattığı 
Mbaye Diagne ile, 90+2. daki-
kada beraberlik golünü buldu. 
1-1 sona eren maçın ardından 
Fatih Karagümrük puanını 5, 
Giresunspor ise 7’ye yükseltti.

MAÇTAN ÖNEMLİ 
DAKİKALAR: 

10. dakikada Caner Erkin’in 
kaleyi cepheden görerek kul-
landığı serbest vuruşta meşin 
yuvarlak direğin yanından auta 
çıktı. 

43. dakikada Caner Erkin’in 
sol taraftan ortasında ceza 
sahası içinde oluşan karambol-
de topu son anda Giresunspor 
savunması oyun alanı dışına 
uzaklaştırdı. İlk devre golsüz 
eşitlikle tamamlandı.

 72. dakikada ceza sahası 
içinde Murat Cem, Ozdoev’in 
müdahalesi sonucunda yerde 
kaldı.

 74. dakikada hakem Erkan 
Özdamar, VAR’ın uyarısıyla 
pozisyonu izleyerek penaltı 
noktasını gösterdi. 75. dakikada 
penaltı vuruşunu kullanan Ba-
jic’in şutunu kaleci Viviano oyun 
alanı içine çeldi. Dönen topu 
tekrar önünde bulan Bajic meşin 
yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1 

88. dakikada Burak Kapa-
cak’ın sağ taraftan ortasında 
Kouassi’nin kafa vuruşunda 
meşin yuvarlak kaleci Onur-
can’da kaldı. 

90+2. dakikada Caner 
Erkin’in sol taraftan ortasında 
ceza sahası içinde Diagne’nin 
kafa vuruşunda top filelere gitti. 
1-1.Maç bu skorla sona erdi.

STAT: Atatürk Olimpiyat 
HAKEMLER: Erkan Özdamar HH, Ali Say-

gın Ögel HH, Mustafa Sönmez HH 
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano HH, 

Salih HH, Baniya HH, Dresevic HH, Caner 
HH, Ozdoev HH (Burak Kapacak dk. 80 ?), 
Shukurov HH, Jimmy Durmaz (Ricci dk. 80 ?), 
Colley HH (Kouassi dk. 58 HH), Borini HH, 
Diagne HHH

GİRESUNSPOR: Onurcan HH, Hayrullah 
HH, Arias HH, Perez HH, Alper HH, Cam-
puzano HH, Mejia HH (Görkem dk. 57 HH), 
Serginho HH, Eguskiza HH (Murat Cem dk. 
70 HH), Savicevix HH (Kuwas dk. 71 HH), 
Bajic HHH (Sergen dk. 85 ?) 

GOLLER: Dak. 75 Bajic (Giresunspor), 
Dak. 90+2 Diagne (Fatih Karagümrük) 

SARI KARTLAR: Colley, Salih Dursun, 
Ozdoev (Karagümrük), Mejia, Campuzano, 
Alper (Giresunspor)

Giresunspor Teknik 
Direktörü Hakan Keleş, 

Fatih Karagümrük maçının 
ardından bir dahaki hafta bay 
geçeceklerini ve sonrasında 
milli ara olacağından ötürü 
3 haftalık süreçte kampta bu 
süreci atlatıp daha iyi şeyler 
yapacaklarını ifade etti. 

Müsabakanın ardından 
basın toplantısında konuşan 
Giresunspor Teknik Direktö-

rü Hakan Keleş, maç öncesi 
kazanmak istediklerini ifade 
ederek, “İyi hazırlandık maça. 
Rakibimiz geriden oyunu iyi 
kuran bir takım. Çok fazla 
oyun kurmalarına müsaade 
etmedik. Alan vermedik rakibe 
ama dengeli giden bir oyundu, 
çok fazla gol pozisyonu yoktu. 
Yakaladığımız pozisyonda 
penaltı sonrasında öne geçtik. 
Uzatmalarda yediğimiz duran 

top 2 puan kaybettirdi. Dep-
lasmanda alınan 1 puan var. 
Önümüzdeki hafta bay olacak, 
sonra milli ara ve üç haftalık 
süremiz var. Yeni gelen, hazır 
olmayan oyuncular var ve bu 
kamp döneminde o oyuncuları 
hazırlayıp lige iyi bir şekilde 
devam edeceğiz. Yeni bir takı-
mız ve bu süreci atlatıp daha 
iyi şeyler yapacağız” şeklinde 
konuştu.

Keleş, “Daha İyi İşler Yapacağız”


