
MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 
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  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 
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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.
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YOK MU?..
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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
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GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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Palyatif Bakım

İLÇEMİZ BİR 
KERVAN YOLUYDU 
KENDİ YAĞINDA 
KAVRULURDU
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BAZI ANILAR 
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UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
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olmaz!..
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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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FUAT YURT 
BAŞKAN 
SEÇİLDİ

SAYFA 3’TE

Belediye 
ekipleri gece 

saatlerinde de va-
tandaşlardan gelen 
talepleri değerlen-
direrek kısa sürede 
çözüme kavuşturu-
yor. Giresun’a en iyi 
hizmeti verebilmek 
için var güçleri ile 
çalışan belediyenin 
16 ekibi gece görev-
de oluyor. 2’DE

BELEDİYENİN 16 EKİBİ GECE MESAİSİNDE

‘7 gün 24 saat hizmetteyiz’
Giresun Belediyesi şehir genelinde yürüttüğü çalışmalarda hız kesmiyor

SAYFA 3’TE

Vali Ünlü, selden tahrip olan 
yollardaki çalışmaları inceledi

Giresun Valisi Enver Ünlü, 
kentte 22 Ağustos 2020’de 

meydana gelen sel felaketinde ha-
sar oluşan Espiye-Ericek köy grup 
yollarındaki çalışmaları inceledi.

Vali Ünlü, İlçe Kaymakamı 
Taner Tengir, Belediye Başkanı 
Mustafa Karadere ve diğer ilgili-
lerden oluşan heyet ile sel sonrası 
yollardaki bakım, onarım, tahkimat 
duvarı ve menfez yapım çalışma-
larıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

CAN: ORDU’DA Kİ KRİZDE TARAF OLMAK İSTEMİYORUZ” DEDİ

HAKAN TiMUR ATAMASINDA
SON DURUM NE?
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"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ahmed 
ÇITLAKOĞLU

İl Emniyet Müdürü Recep GÜZELYAZICI… 

İlimize yeni atanan Emni-
yet Müdürümüz Sn. Recep 
GÜZELYAZICI Beyefendi’ye 
“Hoş geldin” ziyaretimiz...

*
Sayın Müdürümüze hoş 

sohbeti ve mümtaz misa-
firperverliği için gönülden 
ziyade teşekkürler…

*
‘İlkler’ insan hayatında 

daima unutulmaz önemli 
izler bırakır… 

Sayın Müdürümüzün “İlk 
İl Emniyet Müdürü” olmanın 
heyecanını Giresun’da yaşı-
yor olması, inşallah Giresun 
ve Giresunlular için farklı 
hizmetlere vesile olacaktır…

*
Bizler (kamuoyunun gözü 

ve kulağı olma gayretinde 
olan acizane bir yazar ola-
rak) topluma faydalı olan ve 
güzel hizmet yapanları teb-
rik eder, alkışlarız… Ancak 
eksik ve yanlış gördükleri-
mizi de; yapanları rencide 
etmek için değil, eksik ve 
yanlışların düzeltilmesi için 
ikaz eder, eleştiririz.

*

Bürokratın kaderidir; 
bugün burada hizmetle 
görevlendirilen, bir müd-
det sonra başka bir yerde 
görevlendirilebilir… Önemli 
olan halkın gönlünde taht 
kurabilecek hizmetlerde 
bulunabilmektir. Ve dua ile 
uğurlanabilmektir!..

*
Temennimiz o dur ki, 

inşallah bazı siyasetçilerin 
ve sözde kıymetleri kendi-
lerinden menkul ne oldum 
delisi bazı hasitlerin haset 
çalımlarına takılmadan, gıp-
tayla kucaklanan bir müdür 
olarak, Giresun ve Gire-
sunlulara uzun süre hizmet 
imkânı bulmuş olurlar...

*
Emniyet Müdürümüz Sn. 

Recep GÜZELYAZICI tebrik 
ediyor, hayırlı hizmetlere 
vesile olması dileğiyle mu-
vaffakiyetler diliyorum...

*
“Işığı yaymanın iki yolu 

vardır; ya ışık olursun ya da 
onu yansıtan ayna.” (Edith 
Wharton)

Vesselam…

İyi Parti İl Başkanı Abdül-
kadir Eroğlu,TMO önünde 
basın toplantısı düzenleye-

rek iktidarı eleştirdi.Fındık üre-
ticilerinin mağdur edildiğini an-
latan Eroğlu” Fındık bir stratejik 
bir ürün olduğunu herkes kabul 
eder ama buna rağmen devletin 
bir fındık politikası hiç olmamış-
tır. Bu sene ise hepten piyasaya 
terkedildi tabii ki piyasada bir 
oyuncu var her politikayı ve fiya-
tı o bir oyuncu tayin ediyor. Fın-
dık fiyat istikrarı sağlayacak olan 
TMO ya rağmen, Giresun’da 

4 çeşit fındık fiyatı oldu. Tarım 
kredilerde 50 randıman bürüt 50 
TL açıkladı. Esas belirleyici Fer-
rero 48 TL fiyatı ilan etti piyasa 
da buna uygun olarak 46 liralık 
fiyatı uygun buldu. TMO alımla-
rında sıkıntı olduğu için piyasayı 
regüle edemedi. Sayın cb nın 
açıkladığı fiyat havada kaldı 
piyasa 46 tl de stabil oldu. TMO 
alımlarında titiz davranmakta 
ve aşağıdaki şartları taşımayan 
fındık alınmamaktadır. Ve bu da 
sıkıntı yaratmıştır.

SAYFA 4’TE

Eroğlu ve parti idarecileri TMO önünde basın toplantısı düzenleyerek hükümetin fındık politikala-
rını eleştirdi.Eroğlu”Bu hafta içinde eski bir Giresun Milletvekili daha İyi Parti’ye katılacak”dedi

iYi PARTi’DEN TMO CIKARMASI

Giresun Üniversite-
si Rektörü Yılmaz 
Can,anne karnındaki 

çocuklara ameliyat yapabilen 
doktor Hakan Timur’un Gire-
sun Üniversitesi’ne gelmek 
istediğini ancak Ordu’da ki 
idareciler arasında ki kriz 
nedeniyle bu olaya sıcak bak-
madıklarını söyledi.

Telefonla görüştüğümüz 
Can”Bu hocamız de-
ğerli bir bilim insanı.
Fakat Ordu’da siyaset 
kurumu ile üniversite 
arasında bu hekim 
yüzünden tartışma 
var.Bu tartışmada 
taraf olmak istemi-
yoruz.Hakan Timur 
Giresun’a gelmek 

istiyor.Biz 2 il arasında sorun 
oluşmaması için bu olayda 
geri duruyoruz.Şuan olay bek-
lemede.Alınmış bir karar yok.
Gelişmeleri takip ediyoruz”-
dedi.İl dışında olduğunu ifade 
eden Can”Bir gelişme olursa 
kamuoyuna bilgi veririz”dedi.

Bu arada AK Parti Ordu 
Milletvekili Metin Gündoğdu 
,Timur’un Ordu’dan uzaklaştı-

rılmasının hesabını 
kimsenin vereme-
yeceğini söyledi.
Bir televizyonda 
canlı yayına katılan 
Gündoğdu”Hakan 
beyden Ordu’da 
herkes memnun.Sa-
dece 1 kişi memnun 
değil.”dedi. 4’TE

Lapalı,Çınarlar Muhtarı 
Akar,Toki konutlarından 

Batlama Vadisi’nin de hakkını 
alması için tüm batlamalı muh-
tarları birlikte hareket etmeye 
çağırdı.Akar”Gerekirse imza 
toplayalım.Ama önce buluşup 
tek yumruk olalım”dedi

BATLAMA ÇIĞ DİBİ MEVKİ-
İNE GÖĞÜS HASTANESİ Mİ 
KURULUYOR?

Çınarlar Mahallesi Muhtarı 
Abdullah Akar,Bat-
lama Vadisi’nde ki 
muhtarların birle-
şip Toki’den sosyal  
konut almak için 
imza toplaması 
gerektiğini söyledi

Batlama 
Vadisi’nin ortak 
hareket edememe-
si nedeniyle kamu 
hizmetlerinden pay 

alamadığını anlatan Akar”Ben 
de Batlama Lapa Köyü’ndenim.
Şimdi Merkez ilçeye 2 bine 
yakın Toki konut yapacak.Şehir 
adeta beton yığını oldu.Arsa 
sorunu zirveye çıktı.Bu konutla-
rı şehir içine tıkmak yerine Bat-
lama Vadisi’nin 26 köyündeki 
uygun yerlere de bölüm bölüm 
yarısı olsun dağıtılmalıdır.Şehri 
ya denize doğru veya güneye 
doğru büyütmek için böyle radi-

kal adımlar atmak 
lazım.Batlama 
Muhtarları olarak 
en azından birleşip 
böyle önemli pro-
jelerde nasıl tutum 
içine gireceğimizi 
kararlaştırmamız 
lazım.Diğer ilçe-
lerde zaten uygun 
arsa kalmadı.

4’TE

Batlama Çığ Dibi Mevkiine 
Göğüs Hastanesi mi Kuruluyor?



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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OFİS İÇİN ELEMAN ARANIYOR
Ofiste çalışmak üzere iyi derecede Bilgisayar 

kullanabilen Bayan Eleman Aranmaktadır         Tel :0532-4917751

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

İŞ İLANI

 

Diyanet İşleri Başkan-
lığı umre organizas-

yonlarına katkı sağlayan 
din görevlilerine başarı 
belgesi takdim edildi.

Giresun İl Müftülüğü, 
üstün gayret ve çalışma-
ları ile sunulan hizmetlerin 
kalitesinin yükselmesine 
katkı sağlayan din görevli-
lerini ödüllendirdi. İl Müftü-
lüğünde gerçekleşen Ödül 
Takdim Töreni’nde konuşan 
İl Müftüsü Ramazan Top-
can, Hac ve Umre Hizmet-
leri Genel Müdürlüğünce 
düzenlenen Kudüs bağlantılı 
umre ziyaretlerine Giresunlu 
vatandaşların teveccühünü 
beklediklerini belirtti.

Vatandaşlara sunulan 
dini ve manevi rehberlik 
hizmetlerinin önemine vur-
gu yapan İl Müftüsü Top-
can, “Marifet iltifata tabidir. 
Başarılarınıza şahit olduk. 
Bugün güzel bir sebeple bir 
aradayız. Bu tören, ilimizde 
din ve Diyanet hizmetlerinin 
ivme kazanmasına vesile 
olan siz değerli kardeşleri-
mizi unutmamak adına çok 
daha önemli. Büyük bir aile 
olarak birbirimizle daya-
nışma içerisinde olduk, ol-
maya da devam edeceğiz. 
İstişare ve birliktelik nokta-

sında sonuna kadar yanı-
nızdayız. Her zaman iyinin 
daha iyisi, güzelin daha 
güzeline ulaşabilmek için 
çalışmalarınız bizler için 
onur vesilesi olmuştur. Her 
bir kardeşimizin hizmetleri 
aşkla, heyecanla yaptı-
ğını müşahede etmenin 
mutluluğu içerisindeyim. 
Zaten bize düşen görev de 
en iyi şekilde sorumluluk 
bilinciyle çalışarak en güzel 
hizmetleri sunmaktır.” dedi.  

Özverili çalışmalarından 
dolayı din görevlilerine 
teşekkür eden İl Müftüsü 
Topcan, “Başkanlığımızın 
bütün çalışmalarına katkı 
ve desteklerinizi bekliyo-
rum. Bugün burada belge 
takdim ettiğimiz siz değerli 
kardeşlerimin şahsında 
tüm din görevlilerimizin 
çalışmalarını ve gayretle-
rini takdir ediyorum. Din 
görevlisine yakışan şekilde 
gönüllü ve özverili hizmet-
lerinizin devamını diliyo-
rum.” diye konuştu.

Programa İl Müftü Yar-
dımcıları Yusuf Genç ile 
Fatih Sarıgül, Hac ve Umre 
Hizmetleri Şube Müdürü 
Nafi Sağlam, birim per-
sonelleri ve din görevlileri 
katıldı.

Başarılı din 
görevlileri 

ödüllendirildi

BELEDİYENİN 16 EKİBİ GECE MESAİSİNDE

‘7 gün 24 saat hizmetteyiz’
Giresun Belediyesi şehir genelinde yürüttüğü çalışmalarda hız kesmiyor

Bu kapsamda belediye 
bünyesinde bulunan; 
Basın Ekibi, Zabıta Eki-

bi, Terminal Müdürlüğü Görevlisi, 
Çağrı Merkezi,  İtfaiye, Vidanjör 
Nöbet Ekibi, Su Arıza Ekibi (ihti-
yaç halinde), Kartlı Su Sayacı Arı-
za (23.00’a kadar)  ve Doldurma 
Ekibi (22.00’a kadar), Osmaniye 
Mahallesi Su Deposu Otomasyon 
Sistemi Gece Görevlisi, Fen İşleri 

Şantiye Gece Görevlisi, Mezar-
lıklar Müdürlüğü, Hal Müdürlüğü 
Gece Görevlisi, Makine İkmal ve 
Bakım Onarım Müdürlüğü Gece 
Görevlisi, Malzeme Deposu Gece 
Bekçisi, Veteriner İşleri Müdür-
lüğü Nöbetçi Ekibi ve Temizlik 
İşleri Müdürlüğü gece mesaisi de 
yapıyor.

ŞENLİKOĞLU: “HER 

ŞEY GİRESUN İÇİN”
Giresun Belediye Başkanı 

Aytekin Şenlikoğlu, şehir gene-
linde vatandaşların herhangi bir 
mağduriyet yaşamaması için 
görevlerinin başında olduklarını 
belirterek: “Hemşehrilerimizin 
mutluluğu ve huzuru için mesai 
mefhumu gözetmeksizin çalışı-
yoruz. Belediyemiz bünyesindeki 
saha ekiplerimiz vatandaşlarımı-

zın ihtiyaçlarına gece boyunca 
kısa sürede çözüm üretiyor ve 
üretmeye de devam edeceğiz. 
Mesai mefhumu gözetmeksizin 
çalışan ekiplerimize görevlerinde 
başarılar diliyorum. İlk günkü şevk 
ve heyecanımızla Giresun’umuz 
için, hemşehrilerimiz için 7/24 
görevdeyiz. Vatandaşlarımız 444 
4 028 nolu telefon arayarak talep-
lerini iletebilirler” dedi.

İYİ Parti Giresun İl Başkanı 
Abdulkadir Eroğlu,Muğla’da 

meydana gelen orman yangınına 
destek olmak için Kastamo-
nu’dan havalanan Rus yangın 
söndürme helikopterinin Deniz-
li’de düşmesi sonucu iki kişinin 
hayatını kaybettiği kazadan bü-
yük üzüntü duyduklarını söyledi

Eroğlu”Muğla’nın Marmaris 
ilçesindeki orman yangınına 
müdahale için Kastamonu’da-

ki Taşköprü Orman İşletme 
Müdürlüğünden saat 13.21’de 
havalanan yangın söndürme 
helikopteri, saat 16.10 sıraların-
da Çardak Havalimanı ile Acıgöl 
arasında kaza kırıma uğradı.Türk 
vatandaşı teknik personel Ömer 
Kaan Çakır ile Kenan Erdem, 
Rus vatandaşları kaptan pilot 
İlya İvesenkho, uçuş teknisyeni 
Georgii Onvnvchın ve yardımcı 
pilot Egor Turkov yaralandı.

2 kişi de hayatını kaybetti. 
Konuyla ilgili açıklamada bulu-
nan Başkan Eroğlu;” Dün yine 
Muğla’nın Marmaris ilçesinde 
büyük çaplı bir yangın meydana 
geldi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen 
yangın yerleşim merkezlerini de 
tehdit etti. Bizlere destek olmak 
için Rus yangın söndürme heli-
kopteri Kastamonu’dan havalan-
dı ve Denizli semalarında kaza 
kırıma uğradı. Helikopter düştü,  

iki kişi de hayatını kaybetti. Bu 
elim kazada hayatını kaybeden-
lere Allah’tan rahmet, yakınlarına 
baş sağlığı diliyorum. Yangın en 
nihayetinde kontrol altına alındı. 
Ben de yakından takip ettim, 
gerekli yardımlarda bulunduk. 
Bu tür olayların bir daha yaşan-
mamasını temenni ediyor, tüm 
Türkiye’ye geçmiş olsun dilekleri-
mi iletiyorum.”dedi.

Haber: Osman Yılmaz

‘Tüm Türkiye’ye Geçmiş Olsun’

Giresun Çocukları 
Yardımlaşma Derneği 

Başkanı Ekrem Faruk Civele-
koğlu ve yönetim kurulu,  ih-
tiyaç sahibi  çocuklara tablet  
yardımında bulundu.  

Konuyla ilgili değerlen-
dirmelerde bulunan Başkan 
Civelekoğlu,  ‘2022 2023 
Eğitim öğretim yılına girdi-
ğimiz şu günlerde bizlerde 

ihtiyac sahibi çocuklarımızın 
daha fazla bilgiye ulaşmala-
rını sağlamak ve  teknolojik 
imkanlardan yararlanabilmek 
adına ilk okula giden  çocuk-
larımız için tablet dağıtımı 
yaptık.

Giresunda yeni kurulan bir 
derneğiz. Şehrimizle ilgili bu 
ve  buna benzer bir çok çalış-
malarda hassasiyet göste-

ren,  genç dinamik bir ekiple 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz 
diyen Başkan civelekoğlu,  

Derneğimizin yapmış ol-
duğu yardımlarda ve düzen-
lemiş olduğumuz bu anlamlı  
etkinlikde bizlerin yanında 
olan Emniyet müdürümüze 
Milli Eğitim müdürümüze ve  
Emniyet teşkilatımıza  teşek-
kür ediyorum’. dedi

İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Anlamlı Yardım



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

323 Eylül 
2022 Cuma www.giresungundem.com

Şap Hastalığına Karşı 
Aşı Seferberliği

Giresun İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü,şap aşılama 
kampanyasının başladığını 
açıkladı.

Giresun merkez ve 15 
ilçemizde 01 Eylül – 31 Ekim 
2022 tarihleri arasında büyük-
baş hayvanlara yönelik olarak 
düzenlenecek olan “Şap Aşı-
lama Kampanyası”na merkez 
ilçede Darıköy’de start verildi.
Yapılan açıklamada”

Halk arasında ‘Dabak’ 
olarak da bilinen şap hastalığı 
bütün çift tırnaklı hayvanlarda 
rastlanan çok bulaşıcı viral bir 
hastalıktır. Ağızda, tırnakta ve 
memelerde yaralar oluşturan 
bu hastalık; et veriminde 
%30-45, süt veriminde %15-
35 arasında verim kayıplarına 
neden olur. Özellikle genç 
hayvanlar hastalığa karşı son 
derece hassas olup, ölümlere 
yol açabilir. Hastalıktan ko-
runmanın yolu, 2 aylık yaşın 
üzerindeki (aşısız anneler-
den doğan yavrularda ise 14 
günlük yaşın üzerindeki) tüm 
sığır cinsi hayvanların altı ay 
aralıkla yılda iki kez aşılanma-
sıdır.”denildi.Açıklamada şu 
noktalara dikkat çekildi

“İlkbahar döneminde 
“Sığırların Nodüler Ekzantemi 
(LSD) Hastalığının Kontrolü 
ve Önlenmesi Projesi”  kap-
samında yürütülen Sığırların 
Nodüler Ekzantemi Aşılama 
Kampanyasının Bakanlık 
talimatı ile durdurulması 
neticesinde ilkbaharda ta-
mamlanamayan kampanyaya 
sonbahar döneminde devam 
edilmesine karar verilmiş 
olup, şap aşılama kampan-

yasına eş zamanlı olarak yıl 
içinde aşılanamayan 3 aylık 
yaştan büyük tüm sığır cinsi 
hayvanlar LSD hastalığına 
karşı aşılanacaktır. Sığır cinsi 
hayvanlarda görülen, oldukça 
bulaşıcı ve viral bir hastalık 
olan, %45-65 oranında verim 
kayıplarına neden olan bu 
hastalık, deride yumruların 
ve nodüllerin görülmesi ile 
karakterizedir. İhbarı mecburi 
bir hastalık olan LSD yaka-
lanan hayvanlar tazminatlı 
olarak itlaf edilir. Hastalıktan 
korunmanın en önemli iki  
yolu, hayvanların hastalığa 
karşı aşılanması ve bulaş-
mada rol oynayan sineklerle 
mücadeledir.

Hayvanlara yapılan aşı-
lamalara ait bilgiler Hayvan 
Bilgi Sistemi (VETBİS) 
elektronik veri tabanına 
kaydedilmekte ve güncelleme 
işlemleri de yapılmaktadır. 
Sonbahar döneminde ayrıca 
dişi buzağılara brusella aşısı, 
kedi ve köpeklere de kuduz 
aşısı uygulanacaktır. Aşılama-
ların yanısıra sığır cinsi hay-
vanların küpelenenerek kayıt 
altına alınması çalışmalarına 
da devam edilecektir.

Yetiştiricilerimizin kampan-
ya döneminde hayvanlarına 
aşı yaptırmaları 5996 sayılı 
kanun gereğince mecburi 
olup, aksi taktirde cezalı 
duruma düşeceklerdir. Daha 
ayrıntılı bilgi almak isteyen 
hayvan sahiplerinin İl /İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlük-
lerimize müracaat etmeleri 
gerekmektedir.”

Haber:Fatma Uğurlu

Giresun Fındık Tarım 
Satış Kooperatifi 
kongresi yapıldı ve 

Fuat Yurt Başkanlığa seçildi
 2020/2021 – 2021/2022 iş 

yıllarını kapsayan Olağan Genel 
Kurulu, FİSKOBİRLİK Entegre 
Fındık İşleme Tesisi Toplantı 
Salonunda gerçekleştirildi. Genel 
Kurula FİSKOBİRLİK Yönetim 
Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar 
ve FİSKOBİRLİK Genel Müdür 
Vekili Turgay Çakmak ile çok 
sayıda ortak  katıldı.

Kongrede  Divan Kurulu Baş-
kanlığına, FİSKOBİRLİK Yönetim 
Kurulu Üyesi, aynı zamanda 
Giresun Fındık Tarım Satış 
Kooperatifi Birlik Delegesi Murat 
Kumaş oybirliği ile seçildi. Ku-
maş Başkanlığında devam eden 
Genel Kurulda, 2021/2022 İş Yılı 
Olağan Genel Kurul Gündemi-
nin okunmasının ve maddelerin 
karara bağlanmasının ardından, 
Kooperatif Yönetim Kurulu ve 
Birlik Delege seçimleri gerçek-
leştirildi. 

Ortak üreticilerin yoğun ilgi 
gösterdiği ve oldukça demokratik 
bir ortamda gerçekleşen seçim-

de, tek liste aday oldu. Listede 
yer alan Fuat Yurt, Metin Bay, 
Şahin Özdem ve Hüseyin Öztürk 
Kooperatif Yönetim Kurulu Üye-
liğine seçilirken, Murat Kumaş, 
Fuat Yurt, İbrahim Usta ve Metin 
Bay ise Birlik Delegesi olarak 
seçildi. 

Genel Kurulun ardından bir 
açıklama yapan FİSKOBİRLİK 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Giresun 
Fındık Tarım Satış Kooperatifi 
Birlik Delegesi Murat Kumaş, 
Genel Kurula katılan tüm üretici-
lere teşekkür etti. Kumaş açıkla-
masında; ‘’ Genel Kurulumuz tüm 
ortak üreticilerimize ve Koopera-
tifimize hayırlı olsun. İnşallah bu 
dönemde daha güzel çalışmalara 

imza atacağız. Ayrıca Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sayın Lütfi 
Bayraktar’ın Genel Kurulumuza 
katılması da bizleri ziyadesiyle 
mutlu etti. Kendilerine teşekkür 
ediyorum. Sayın Başkanımızın 
önderliğinde yapmış olduğumuz 
yeni yatırımlar ve projelerimizle 
birlikte Birliğimizi ve Koopera-
tifimizi daha ileri götürmek için 
gece gündüz demeden çalış-
malarımızı sürdüreceğiz. Son 
olarak Genel Kurulumuza iştirak 
eden saygıdeğer ortaklarımıza 
ve konuklarımıza çok teşekkür 
ediyorum.’’ Şeklinde konuştu.

Giresun Fındık Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Yurt ise, Genel Ku-

rulun ve gerçekleştirilen seçimin 
hayırlı olmasını temenni etti. Yurt 
açıklamasında; ‘’Öncelikle Genel 
Kurulumuza katılarak bizleri 
onurlandıran FİSKOBİRLİK Yö-
netim Kurulu Başkanımız Sayın 
Lütfi Bayraktar ve tüm ortak üre-
ticilerimize teşekkür ediyorum. 
Katılımın ve ilginin yoğun olması 
bizleri fazlasıyla mutlu etti. İnşal-
lah ortak üreticilerimizle birlikte 
Birliğimizi ve Kooperatifimizi 
daha güzel yerlere taşıyacağız. 
Bu vesileyle Kooperatifimizde 
bugüne kadar görev yapmış ve 
yeni görev alan yöneticilerimize 
ve tüm emeği geçenlere bir kez 
daha teşekkür ediyorum.’’ dedi.

Haber: Hakan Çelebi

Divan Başkanlığını ise Murat Kumaş yaptı

Fuat Yurt Başkan Seçildi

Vali Ünlü, selden tahrip olan 
yollardaki çalışmaları inceledi

Daha sonra Espiye Özel 
İdare Salonu’nda, Vali 

Ünlü, Kaymakam Tengir, Baş-
kan Karadere, Karayolları 10. 
Bölge Müdürü Mehmet Aşık 
ve Giresun Özel İdare Genel 
Sekreteri İbrahim Karaca’nın 
katılımıyla değerlendirme top-
lantısı yapıldı.

Ünlü, burada yaptığı konuş-
mada, afetin yaralarının sarılma-

sı için acil ve öncelikli konularda 
başlatılan çalışmalarda önemli 
mesafeler katettiklerini söyledi.

Afetin izlerinin tamamen 
silinmesi için yapılan çalışmala-
rın devam ettiğini belirten Ünlü, 
“Çok şükür bu ağustos ayın-
daki şiddetli yağışlardan ilimiz 
genelinde bir sıkıntı yaşanmadı. 
Buradaki kuruluşlarımızın aldığı 
tedbirler ve gösterdikleri hassa-

siyet bu konuda etkili oldu. Bu 
hususta ben yöneticilerimize ve 
çalışanlarımıza teşekkür ediyo-
rum.” dedi.

Ünlü, kış mevsimi gelmeden 
almaları gereken tedbirlerin de 
olduğunu ifade ederek, şunları 
kaydetti:

“Bu nedenle hep beraber 
bugün ve ilerleyen günlerde 
birlikte sahaya çıkacağız, sürekli 

sahalarda olacağız ve eksikleri-
mizi göreceğiz. Bu alanda gör-
memiz gereken yolları yerinde 
göreceğiz, kış gelmeden ana 
arterleri, ana yolları ve işlerin 
büyük bölümünü bitiririz diye 
ümit ediyoruz. Önümüzdeki yıla 
herhalde daha çok ince işler ve 
ufak tefek çalışmaları yapacağız 
diye düşünüyoruz.”

GİRESUN (AA)

Giresun’un elzem ihtiyaçla-
rından olan Atıksu Arıtma 

Tesisi projesi yapımı kapsa-
mında teknik işler ile eş za-
manlı olarak idari ve finansal 
çalışmalar da devam ediyor.

Atıksu Arıtma Tesisi Batla-
ma havzasının girişinde bele-
diye konkasör tesislerinin yer 
aldığı 28 bin metrekarelik alan 
üzerine yapılacak olup, Beledi-
ye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu 

müşavir firma yetkilileri ile bir 
araya gelerek projenin son 
durumu hakkında bilgi aldı.

Bu kapsamda, firmanın Bat-
lama şantiye alanında müşavir 
firma olan WYG International 
Danışmanlık firması tarafından 
belediye bünyesinde su ve ka-
nalizasyon hizmetlerinin etkin 
ve verimli yürütülmesi amacı 
ile teknik destek ve kontrollük 
hizmetleri kapasite geliştirme 

bileşeni ve işletme modeli ko-
nulu Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu’nun da katıldığı 
bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu projenin hayata 
geçmesiyle birlikte Gire-
sun’un en önemli sorununun 
çözüme kavuşacağını bildire-
rek: “Giresun Atıksu Projesi 
tamamlandıktan sonra mavi 
bayraklı plajların yanı sıra su 

ve kanalizasyon hizmetlerinin 
daha kaliteli yürütülmesi amacı 
ile çalışmalarımıza devam 
edilmektedir” dedi.

Şenlikoğlu, projenin son sis-
tem teknoloji ve bazı özellikle-
riyle Türkiye’de bir ilk olacağını 
da anlatarak, tesisin yapıldığı 
alana yakın konut sahiplerinin 
endişe etmemesini, çünkü 
hiçbir şekilde koku, sızma 
veya gürültü yaşanmayacağını 

tekrarladı.
İPA-2 Programı çerçevesin-

de 22 milyon Euro bedelli pro-
jenin maliyetinin %77’i Avrupa 
Birliği, %9’u Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 
%14’ü ise Giresun Belediyesi 
tarafından karşılanıyor.

Tesisin çamur havuzunda 
oluşacak metan gazı ise ku-
rulacak enerji üretim tesisiyle 
elektrik enerjisine çevrilecek. 

Bu sayede Atıksu Arıtma Tesisi 
içerisine kurulacak elektrik 
üretim tesisiyle, kendi elektriği-
nin yüzde 75’ini karşılayacak.

Proje kapsamında 32 km 
uzunluğunda atıksu kolektörü 
ileri arıtma sistemi uygula-
narak çevreye temiz bir tesis 
kazandırılacak ve atık su 
Karadeniz açıklarına aktarıla-
cak. Projenin 2,5 yıl içerisinde 
tamamlanması hedefleniyor.

ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Şenlikoğlu Çalışmaları Yerinde Denetledi
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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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“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)
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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 
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Her insanı üstün meziyetinin olduğu sahalarda değerlendirmek 

gerekir.
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Yöneticilik farklı bir meziyettir. 
Bir kişi iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli olabilir… 
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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!
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biçiyorlar.
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Yılmaz şöyle konuştu: “  Diğer 

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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OFİS İÇİN ELEMAN ARANIYOR
Ofiste çalışmak üzere iyi derecede Bilgisayar 

kullanabilen Bayan Eleman Aranmaktadır         Tel :0532-4917751

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

İŞ İLANI

 

Diyanet İşleri Başkan-
lığı umre organizas-

yonlarına katkı sağlayan 
din görevlilerine başarı 
belgesi takdim edildi.

Giresun İl Müftülüğü, 
üstün gayret ve çalışma-
ları ile sunulan hizmetlerin 
kalitesinin yükselmesine 
katkı sağlayan din görevli-
lerini ödüllendirdi. İl Müftü-
lüğünde gerçekleşen Ödül 
Takdim Töreni’nde konuşan 
İl Müftüsü Ramazan Top-
can, Hac ve Umre Hizmet-
leri Genel Müdürlüğünce 
düzenlenen Kudüs bağlantılı 
umre ziyaretlerine Giresunlu 
vatandaşların teveccühünü 
beklediklerini belirtti.

Vatandaşlara sunulan 
dini ve manevi rehberlik 
hizmetlerinin önemine vur-
gu yapan İl Müftüsü Top-
can, “Marifet iltifata tabidir. 
Başarılarınıza şahit olduk. 
Bugün güzel bir sebeple bir 
aradayız. Bu tören, ilimizde 
din ve Diyanet hizmetlerinin 
ivme kazanmasına vesile 
olan siz değerli kardeşleri-
mizi unutmamak adına çok 
daha önemli. Büyük bir aile 
olarak birbirimizle daya-
nışma içerisinde olduk, ol-
maya da devam edeceğiz. 
İstişare ve birliktelik nokta-

sında sonuna kadar yanı-
nızdayız. Her zaman iyinin 
daha iyisi, güzelin daha 
güzeline ulaşabilmek için 
çalışmalarınız bizler için 
onur vesilesi olmuştur. Her 
bir kardeşimizin hizmetleri 
aşkla, heyecanla yaptı-
ğını müşahede etmenin 
mutluluğu içerisindeyim. 
Zaten bize düşen görev de 
en iyi şekilde sorumluluk 
bilinciyle çalışarak en güzel 
hizmetleri sunmaktır.” dedi.  

Özverili çalışmalarından 
dolayı din görevlilerine 
teşekkür eden İl Müftüsü 
Topcan, “Başkanlığımızın 
bütün çalışmalarına katkı 
ve desteklerinizi bekliyo-
rum. Bugün burada belge 
takdim ettiğimiz siz değerli 
kardeşlerimin şahsında 
tüm din görevlilerimizin 
çalışmalarını ve gayretle-
rini takdir ediyorum. Din 
görevlisine yakışan şekilde 
gönüllü ve özverili hizmet-
lerinizin devamını diliyo-
rum.” diye konuştu.

Programa İl Müftü Yar-
dımcıları Yusuf Genç ile 
Fatih Sarıgül, Hac ve Umre 
Hizmetleri Şube Müdürü 
Nafi Sağlam, birim per-
sonelleri ve din görevlileri 
katıldı.

Başarılı din 
görevlileri 

ödüllendirildi

BELEDİYENİN 16 EKİBİ GECE MESAİSİNDE

‘7 gün 24 saat hizmetteyiz’
Giresun Belediyesi şehir genelinde yürüttüğü çalışmalarda hız kesmiyor

Bu kapsamda belediye 
bünyesinde bulunan; 
Basın Ekibi, Zabıta Eki-

bi, Terminal Müdürlüğü Görevlisi, 
Çağrı Merkezi,  İtfaiye, Vidanjör 
Nöbet Ekibi, Su Arıza Ekibi (ihti-
yaç halinde), Kartlı Su Sayacı Arı-
za (23.00’a kadar)  ve Doldurma 
Ekibi (22.00’a kadar), Osmaniye 
Mahallesi Su Deposu Otomasyon 
Sistemi Gece Görevlisi, Fen İşleri 

Şantiye Gece Görevlisi, Mezar-
lıklar Müdürlüğü, Hal Müdürlüğü 
Gece Görevlisi, Makine İkmal ve 
Bakım Onarım Müdürlüğü Gece 
Görevlisi, Malzeme Deposu Gece 
Bekçisi, Veteriner İşleri Müdür-
lüğü Nöbetçi Ekibi ve Temizlik 
İşleri Müdürlüğü gece mesaisi de 
yapıyor.

ŞENLİKOĞLU: “HER 

ŞEY GİRESUN İÇİN”
Giresun Belediye Başkanı 

Aytekin Şenlikoğlu, şehir gene-
linde vatandaşların herhangi bir 
mağduriyet yaşamaması için 
görevlerinin başında olduklarını 
belirterek: “Hemşehrilerimizin 
mutluluğu ve huzuru için mesai 
mefhumu gözetmeksizin çalışı-
yoruz. Belediyemiz bünyesindeki 
saha ekiplerimiz vatandaşlarımı-

zın ihtiyaçlarına gece boyunca 
kısa sürede çözüm üretiyor ve 
üretmeye de devam edeceğiz. 
Mesai mefhumu gözetmeksizin 
çalışan ekiplerimize görevlerinde 
başarılar diliyorum. İlk günkü şevk 
ve heyecanımızla Giresun’umuz 
için, hemşehrilerimiz için 7/24 
görevdeyiz. Vatandaşlarımız 444 
4 028 nolu telefon arayarak talep-
lerini iletebilirler” dedi.

İYİ Parti Giresun İl Başkanı 
Abdulkadir Eroğlu,Muğla’da 

meydana gelen orman yangınına 
destek olmak için Kastamo-
nu’dan havalanan Rus yangın 
söndürme helikopterinin Deniz-
li’de düşmesi sonucu iki kişinin 
hayatını kaybettiği kazadan bü-
yük üzüntü duyduklarını söyledi

Eroğlu”Muğla’nın Marmaris 
ilçesindeki orman yangınına 
müdahale için Kastamonu’da-

ki Taşköprü Orman İşletme 
Müdürlüğünden saat 13.21’de 
havalanan yangın söndürme 
helikopteri, saat 16.10 sıraların-
da Çardak Havalimanı ile Acıgöl 
arasında kaza kırıma uğradı.Türk 
vatandaşı teknik personel Ömer 
Kaan Çakır ile Kenan Erdem, 
Rus vatandaşları kaptan pilot 
İlya İvesenkho, uçuş teknisyeni 
Georgii Onvnvchın ve yardımcı 
pilot Egor Turkov yaralandı.

2 kişi de hayatını kaybetti. 
Konuyla ilgili açıklamada bulu-
nan Başkan Eroğlu;” Dün yine 
Muğla’nın Marmaris ilçesinde 
büyük çaplı bir yangın meydana 
geldi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen 
yangın yerleşim merkezlerini de 
tehdit etti. Bizlere destek olmak 
için Rus yangın söndürme heli-
kopteri Kastamonu’dan havalan-
dı ve Denizli semalarında kaza 
kırıma uğradı. Helikopter düştü,  

iki kişi de hayatını kaybetti. Bu 
elim kazada hayatını kaybeden-
lere Allah’tan rahmet, yakınlarına 
baş sağlığı diliyorum. Yangın en 
nihayetinde kontrol altına alındı. 
Ben de yakından takip ettim, 
gerekli yardımlarda bulunduk. 
Bu tür olayların bir daha yaşan-
mamasını temenni ediyor, tüm 
Türkiye’ye geçmiş olsun dilekleri-
mi iletiyorum.”dedi.

Haber: Osman Yılmaz

‘Tüm Türkiye’ye Geçmiş Olsun’

Giresun Çocukları 
Yardımlaşma Derneği 

Başkanı Ekrem Faruk Civele-
koğlu ve yönetim kurulu,  ih-
tiyaç sahibi  çocuklara tablet  
yardımında bulundu.  

Konuyla ilgili değerlen-
dirmelerde bulunan Başkan 
Civelekoğlu,  ‘2022 2023 
Eğitim öğretim yılına girdi-
ğimiz şu günlerde bizlerde 

ihtiyac sahibi çocuklarımızın 
daha fazla bilgiye ulaşmala-
rını sağlamak ve  teknolojik 
imkanlardan yararlanabilmek 
adına ilk okula giden  çocuk-
larımız için tablet dağıtımı 
yaptık.

Giresunda yeni kurulan bir 
derneğiz. Şehrimizle ilgili bu 
ve  buna benzer bir çok çalış-
malarda hassasiyet göste-

ren,  genç dinamik bir ekiple 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz 
diyen Başkan civelekoğlu,  

Derneğimizin yapmış ol-
duğu yardımlarda ve düzen-
lemiş olduğumuz bu anlamlı  
etkinlikde bizlerin yanında 
olan Emniyet müdürümüze 
Milli Eğitim müdürümüze ve  
Emniyet teşkilatımıza  teşek-
kür ediyorum’. dedi

İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Anlamlı Yardım



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

423 Eylül 
2022 Cuma www.giresungundem.com

Coğrafi konumundan kay-
naklanan; 

Üretim biçiminin çelişkileri-
ni yaşıyordu... 

Yani; 
Kimi orman işçiliğiyle ge-

çinmeye çalışıyor... 
Kimi çocuğunun okul ihti-

yaçlarını karşılayacak kadar 
fındık yetiştiriyor... 

Kimi besi hayvanı yetişti-
riyor... 

Kimi gündelik yevmiye 
peşinde koşuyor... 

Kimileri de nafakasını gur-
bet işçiliğinde arıyordu... 

Üst başlıkta da ifade etti-
ğim gibi; 

İlçemiz, bir kervan yolu 
üzerine kurulan bir ilçeydi... 

Sahilden yaylaya göç 
edecekler bu ilçenin içinden 
geçerdi... 

Sivas’tan-Erzincan’dan 
sahile inecek olanlar; 

En kestirme yol olarak, 

Aksu vadisinden inmeyi tercih 
ederlerdi... 

Ve geçerken de Dereli il-
çesinde -kısada olsa-bir mola 
verirlerdi... 

Bir önceki sohbetimizde de 
ifade ettiğim gibi; 

Alucra ve Şebinkarahisar 
ilçelerimizden sonra 3.üncü 
büyük mülki sınırlara sahip 
olan Dereli ilçesinin 1980 yıl-
larında toplam nüfusu 38 bin 
dolaylarında olup, merkez nü-
fusu sadece 4500 filan idi... 

Ve merkez nüfusu 4500 
olan bu küçücük ilçede; 

Yaşadığı yokluk ve yok-
sulluklara rağmen, gündelik 
sosyal yaşam çok hareketli 
ve dolu-dolu geçerdi... 

Hatta dışarıdan bu ilçeye 
tesadüfen yolu düşenler; 

Düşündüklerini seslice dile 
getirip, imrendiklerini söyler-
lerdi... 

Nasıl imrenmesinler; 

Yılın 12 ayı sosyal ve kül-
türel etkinliklerle geçiyor... 

Bir yandan gündelik işler 
sürdürülüyor; 

Bir yandan sosyal yaşamın 
içerisi dolduruluyor... 

Örneğin, çoğu varsıl ilçeler 
tiyatroyu lüks sayarken; 

Küçücük Dereli ilçesinde 
-toplumsal içerikli- oyunlar 
sahneleniyordu.... 

İlçenin muhafazakar yapısı 
olmasına rağmen; 

Yürekli kadınlar ve kızlar 
tiyatro oyunlarında rol alıyor-
du... 

Ve sahnelemek istediğimiz 
oyunlar daha prova aşama-
sındayken; 

O, muhafazakar diye 
tanımladığımız insanlar ‘oyun 
biletlerini’ aylar öncesinden 
ayırtıyordu... 

Tiyatro ve Kültür-sanat 
etkinliklerimizin gösterimini; 

Tiyatro oyunlarımızı daha 
çok hafta sonlarında sahnele-
meyi düşünürdük... 

Kültür-Sanat etkinliklerimizi 
ise Çarşambayı-Perşembe-
ye bağlayan gece sunmayı 
tercih ederdik... 

Çünkü; 
Dışarıdan perşembe pa-

zarına gelecek olan ‘pazarcı-
larında’ geceye katılacağını 
hesap ederdik.. 

Salt, tiyatro ve kültür etkin-

likleri yapılmıyordu; 
Hemen hemen her yıl 

‘köyler arası’ futbol turnuvası 
yapılıyordu... 

Kurumlar arası ‘Voleybol 
Turnuvası’ düzenleniyordu... 

27 Aralık tarihlerinde 
‘öğrenciler düzeyinde’ Atatürk 
Koşusu organize ediliyordu... 

Eskiden bu küçücük ilçede; 
Dini bayramlar ‘dini bay-

ram tadında’ kutlanırdı... 
Milli bayramlar bir başka 

coşkuyla kutlanmaya çalışı-
lırdı... 

Örneğin, hangi milli bay-
ram olursa-olsun; 

Dükkanların ve evlerin 
camlarına bayraklar bir gün 
önceden asılır... 

Bayram günü gelince, siya-
seten ister sağcı, ister solcu 
esnaf olsun; 

En temiz ‘Meclislik Giysile-
rini’ giyer... 

Kravatını boynuna, fötr 
şapkasını başına takar... 

Bayram töreninin yapı-
lacağı meydana gelir ve 
okunan şiirleri ve konuşma-
lardı severek, isteyerek ve 
en içten duygularla alkışlar-
lardı... 

Bu paragrafla ilgili bu ara-
ya bir not düşmek istiyorum, 
o da şu; 

Az önce sözünü ettiğim 
siyaseten ‘sağ kulvarda’ yürü-

yenlerin çocukları bu anlattık-
larımı benden daha iyi biliyor-
lar, ama her nedense daha 
çok ‘mehteran kültürüyle’ yol 
almayı yeğleyerek, suskun 
kalmayı tercih ediyorlar... 

Üstelik bu konuda birisinin 
ortaya çıkıp, bana itiraz etme-
sini de inanın çok bekliyo-
rum... 

Hatta bu konuda benim 
söylediklerime itiraz edip; 

“Hayır hocam bu konuda 
çok yalan-yanlış bilgiler veri-
yorsun...” 

“Benim babam veya de-
dem hiç kravat ve fötr şapka 
takmazdı..” 

“Asla ve asla milli bayram-
lara katılmazdı” diye itiraz 
etmelerini inanın çok istiyo-
rum... 

Özetleyecek olursak; 
24 Ocak ve 12 Eylül mila-

dından önce... 
Benim çocukluğumun, 

gençliğimin ve mesleğimin 
bir bölümünün geçtiği Dereli 
ilçesinde, sosyal ve kültürel 
yaşam, bugünleri ölçü alır-
sak, çok-çok daha güzeldi... 

Bahar ve yaz aylarında; 
Sinemaya gidecek olanlar, 

sinemaya giderdi... 
Eş-dost ziyaretlerine 

gidecek olanlar, gidip ailece 
sohbet ederdi... 

Kimi, kulüplerde ve lokan-

talarda ‘dem sofrası’ kurmayı 
yeğlerdi... 

Kimileri de gece yarılarına 
kadar ‘ilçe parkında’ dertle-
şirdi... 

Yani bir zamanlar Dereli 
ilçesi; 

Kendine özgü sosyal ya-
şamıyla, kültürel ve sanatsal 
etkinlikleriyle çok hareketli bir 
ilçeydi... 

Peki, o cıvıl-cıvıl renkli 
yaşam nasıl kayboldu? 

Nereleri gitti? 
Üstelik benim sözünü etti-

ğim tarihlerde; 
Üniversite mezununun sa-

yısı iki-elin parmakları kadar 
filandı... 

Şimdi dört kişiden üçünün 
üniversite ve yüksek okul 
mezunu olmasına rağmen, 
nasıl oluyor da bu -az önce 
sözünü ettiğim- değerler 
katlanarak ileri taşınacağı 
yerde, hepten kayboluyor!... 

Sizce bu işte bir gariplik 
yok mu? 

Eğer varsa, neden gerçek-
ler söylenmiyor? 

Bu bilenen gerçekler sakla-
narak; 

Nereye kadar yol alınacağı 
sanılıyor? 

Buyurun; 
Belki bu konuda benden 

farklı düşünenler vardır... 
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1-Canlı haşere ihtiva etmeyen 
(fındık iç kurdu) ürünler satın 
alınacağı gibi 1 kg’lık analiz nu-
munesinde % 3 ve altında fındık 
zararlısı tahribatı içeren ürünler de 
SATIN ALINACAKTIR.

2- İç fındık rutubet oranı % 
6,50 ve altı olan kabuklu fındıklar 
SATIN ALINACAKTIR.

3-Yabancı madde oranı % 
0,5 ve altı olan kabuklu fındıklar 
SATIN ALINACAKTIR.

4- Sağlam iç fındık oranı % 
40 ve üzeri olan fındıklar SATIN 
ALINACAKTIR.

5- Buruşuk iç fındık oranı % 
10 ve altı olan kabuklu fındıklar 
SATIN ALINACAKTIR.

6- Çürük ve bozuk iç fındık 
oranı % 3 ve altı olan kabuklu 
fındıklar SATIN ALINACAKTIR.

7- Zuruflu tane oranı % 3 ve 
altı olan kabuklu fındıklar SATIN 
ALINACAKTIR.

8-Çatlak ve kırık fındıklar ile 
kabuğundan çıkmış iç fındıkların 
toplamı % 5 ve altı olan kabuklu 
fındıklar SATIN ALINACAKTIR.”-
dedi

Eroğlu şöyle konuştu
“TMO fındığın başkenti Gire-

sun da 6 alım noktası tespit etti 

eskiden sekiz alım noktası 
vardı şimdi 6’e indirdi. 
Randevu alım süresi 1 ay’a 
uzadı.

Fındık borsasındaki de-
polar dolu olduğu için, TMO 
dışardan depo tutularak 
alım yapmaktadır. Fındık 
borsasındaki depoların iki 
tanesinde TMO nun fındığı 
olup diğerlerini de fabrikalar 
kiralayınca TMO dışarda 
bir depo kiralamış orada 
alım yapmaktadır. Laboratuvar 
ortamında alım olmadığı için de 
randıman doğru hesaplanama-
makta, hatta garantiye almak için 
de 1 randıman düşük alındığı söy-
lenmektedir. Bu yüzden de TMO 
nun öncelikli olarak 50 randıman 
stokları sonra da 51 randıman 
stokları erken bitmekte olduğu 
söylenmektedir. Hatta büyük ko-
operatifler 50 randıman fındıkları 
satın aldığı konusunda piyasada 
söylenti vardır. Bu konuda TMO 
dan da bir açıklama bekliyoruz.

TMO illerdeki kota uygulaması 
da yanlış olup Orduda dönüme 
140 kg kota uygulanırken Gi-
resun’da dönüme 100 kg kota 
uygulaması yapmaktadır. Kotadan 

50 kg fazla gelse almamakta va-
tandaş mağdur olmaktadır. Kota 
uygulaması eşit olmalı +-%10 
tolerans uygulanmalıdır.

TMO web sayfalarında da 
güncel bilgiler yok halen alım yeri 
fındık borsası olarak gösterilmek-
tedir. Halbuki fındık borsasında 
alım yoktur çünki depolar doludur. 
Burada laboratuvar da olduğu için 
randıman kaybı da olmamaktadır. 
Lisanslı depoların ilçelerimizde 
de yapılarak borsaya bağlanması 
uygun olacaktır.

Giresun’un fındık üretimi 
100.000 tondur. Halbuki lisanslı 
depolar 16.000 ton kapasitelidir. İl-
çelere 80.000 tonluk daha lisanslı 
depo yapılmalıdır. Bunun için tüm 
kamu kurumları da bir araya gelip, 

gerekirse özel idare ve belediye 
öncülüğünde bu depoların mut-
laka yapılması lazımdır. Ve fındık 
borsa aracılığıyle alınıp satılarak 
piyasaya yeni oyuncular çıkması 
sağlanmalıdır.

Fındık için mutlaka makinalı 
tarıma geçecek şekilde arazi 
toplulaştırması ve bahçe yenile-
mesi planları yapılıp uzun vadede 
uygulanmalıdır. Bahçeler yaşlan-
mış ve işçilik ağırlıklı çalışılmakta 
dolayısıyle aile işletmesi şeklinde 
devam edilmektedir. Bahçelerin 
birleştirilerek şirketleşme teşvik 
edilmeli ve bahçesini yenilemek 
isteyenler için de kredi ve fındık 
verime geçecek süre kadar da 
ürün üretilmiş gibi teşvik verilmeli-
dir.”Haber:Mustafa Cici

Eroğlu ve parti idarecileri TMO önünde basın toplantısı düzenleyerek hükümetin fındık politikala-
rını eleştirdi.Eroğlu”Bu hafta içinde eski bir Giresun Milletvekili daha İyi Parti’ye katılacak”dedi

iYi PARTi’DEN TMO CIKARMASI

CAN: ORDU’DA Kİ KRİZDE TARAF OLMAK İSTEMİYORUZ” DEDİ
HAKAN TiMUR ATAMASINDA SON DURUM NE?

Öte Yandan AK Parti 
Giresun Milletvekili 

Cemal Öztürk’ün ,Timur’u 
Giresun’a kazandırmak 
için adeta seferberlik ilan 
etmesi şehirde büyük 

memnuniyet yarattı.
Üniversiteyi büyütmek için 
ciddi gayretler gösteren 
Öztürk’ün,bu bilim insanı-
nı Giresun’a kazandırma-
sı halinde sevk sorununun 

ciddi şekilde azalacağı 
ifade ediliyor..Öztürk’ün 
bu gayretleri taktir alır-
ken,Üniversite idaresinin 
nasıl bir tavır alacağı 
merak ediliyor..Öztürk bu 

konuda sessizliğini koru-
yor...Giresun’un,Timur’u 
getirememesi halinde 
ciddi bir fırsat kaçıracağı 
öne sürülüyor..

Haber: Mustafa Cici

Batlama Çığ 
Dibi Mevkiine 

Göğüs Hastanesi mi 
Kuruluyor?

Tüm kamu binaları ora-
lara gitti.Batlama Vadisi’nin 
arazi büyüklüğüne uygun 
şekilde kamu yatırımı 
olmadı.Muhtarlar olarak bir 
çay toplantısı yaparak TOKİ 
konutlarından pay almalıyız.
Konutlar arazi büyüklüğüne 
göre eşit dağıtılsın.”dedi.

Akar,Batlama’da ;Çığ 
dibi ,Kel tepe ve Ören 
mahallesi mevkilerine 
Göğüs Hastanesi’ne bağlı 
merkezlerin yapılmasının 
gündemde olduğunu ifade 
ederek”Kronik astım has-
taları için uygun yer aran-
dığını öğrendik.Batlamalı 
muhtarlar en uygun yeri 

bulmak için adım atmalıdır.
Ayrıca Bektaş çok gelişmiş.
Bektaş’ın belediye olması 
gerekir.Bunun için de adım 
atmalıyız”dedi.
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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

423 Eylül 
2022 Cuma www.giresungundem.com

Coğrafi konumundan kay-
naklanan; 

Üretim biçiminin çelişkileri-
ni yaşıyordu... 

Yani; 
Kimi orman işçiliğiyle ge-

çinmeye çalışıyor... 
Kimi çocuğunun okul ihti-

yaçlarını karşılayacak kadar 
fındık yetiştiriyor... 

Kimi besi hayvanı yetişti-
riyor... 

Kimi gündelik yevmiye 
peşinde koşuyor... 

Kimileri de nafakasını gur-
bet işçiliğinde arıyordu... 

Üst başlıkta da ifade etti-
ğim gibi; 

İlçemiz, bir kervan yolu 
üzerine kurulan bir ilçeydi... 

Sahilden yaylaya göç 
edecekler bu ilçenin içinden 
geçerdi... 

Sivas’tan-Erzincan’dan 
sahile inecek olanlar; 

En kestirme yol olarak, 

Aksu vadisinden inmeyi tercih 
ederlerdi... 

Ve geçerken de Dereli il-
çesinde -kısada olsa-bir mola 
verirlerdi... 

Bir önceki sohbetimizde de 
ifade ettiğim gibi; 

Alucra ve Şebinkarahisar 
ilçelerimizden sonra 3.üncü 
büyük mülki sınırlara sahip 
olan Dereli ilçesinin 1980 yıl-
larında toplam nüfusu 38 bin 
dolaylarında olup, merkez nü-
fusu sadece 4500 filan idi... 

Ve merkez nüfusu 4500 
olan bu küçücük ilçede; 

Yaşadığı yokluk ve yok-
sulluklara rağmen, gündelik 
sosyal yaşam çok hareketli 
ve dolu-dolu geçerdi... 

Hatta dışarıdan bu ilçeye 
tesadüfen yolu düşenler; 

Düşündüklerini seslice dile 
getirip, imrendiklerini söyler-
lerdi... 

Nasıl imrenmesinler; 

Yılın 12 ayı sosyal ve kül-
türel etkinliklerle geçiyor... 

Bir yandan gündelik işler 
sürdürülüyor; 

Bir yandan sosyal yaşamın 
içerisi dolduruluyor... 

Örneğin, çoğu varsıl ilçeler 
tiyatroyu lüks sayarken; 

Küçücük Dereli ilçesinde 
-toplumsal içerikli- oyunlar 
sahneleniyordu.... 

İlçenin muhafazakar yapısı 
olmasına rağmen; 

Yürekli kadınlar ve kızlar 
tiyatro oyunlarında rol alıyor-
du... 

Ve sahnelemek istediğimiz 
oyunlar daha prova aşama-
sındayken; 

O, muhafazakar diye 
tanımladığımız insanlar ‘oyun 
biletlerini’ aylar öncesinden 
ayırtıyordu... 

Tiyatro ve Kültür-sanat 
etkinliklerimizin gösterimini; 

Tiyatro oyunlarımızı daha 
çok hafta sonlarında sahnele-
meyi düşünürdük... 

Kültür-Sanat etkinliklerimizi 
ise Çarşambayı-Perşembe-
ye bağlayan gece sunmayı 
tercih ederdik... 

Çünkü; 
Dışarıdan perşembe pa-

zarına gelecek olan ‘pazarcı-
larında’ geceye katılacağını 
hesap ederdik.. 

Salt, tiyatro ve kültür etkin-

likleri yapılmıyordu; 
Hemen hemen her yıl 

‘köyler arası’ futbol turnuvası 
yapılıyordu... 

Kurumlar arası ‘Voleybol 
Turnuvası’ düzenleniyordu... 

27 Aralık tarihlerinde 
‘öğrenciler düzeyinde’ Atatürk 
Koşusu organize ediliyordu... 

Eskiden bu küçücük ilçede; 
Dini bayramlar ‘dini bay-

ram tadında’ kutlanırdı... 
Milli bayramlar bir başka 

coşkuyla kutlanmaya çalışı-
lırdı... 

Örneğin, hangi milli bay-
ram olursa-olsun; 

Dükkanların ve evlerin 
camlarına bayraklar bir gün 
önceden asılır... 

Bayram günü gelince, siya-
seten ister sağcı, ister solcu 
esnaf olsun; 

En temiz ‘Meclislik Giysile-
rini’ giyer... 

Kravatını boynuna, fötr 
şapkasını başına takar... 

Bayram töreninin yapı-
lacağı meydana gelir ve 
okunan şiirleri ve konuşma-
lardı severek, isteyerek ve 
en içten duygularla alkışlar-
lardı... 

Bu paragrafla ilgili bu ara-
ya bir not düşmek istiyorum, 
o da şu; 

Az önce sözünü ettiğim 
siyaseten ‘sağ kulvarda’ yürü-

yenlerin çocukları bu anlattık-
larımı benden daha iyi biliyor-
lar, ama her nedense daha 
çok ‘mehteran kültürüyle’ yol 
almayı yeğleyerek, suskun 
kalmayı tercih ediyorlar... 

Üstelik bu konuda birisinin 
ortaya çıkıp, bana itiraz etme-
sini de inanın çok bekliyo-
rum... 

Hatta bu konuda benim 
söylediklerime itiraz edip; 

“Hayır hocam bu konuda 
çok yalan-yanlış bilgiler veri-
yorsun...” 

“Benim babam veya de-
dem hiç kravat ve fötr şapka 
takmazdı..” 

“Asla ve asla milli bayram-
lara katılmazdı” diye itiraz 
etmelerini inanın çok istiyo-
rum... 

Özetleyecek olursak; 
24 Ocak ve 12 Eylül mila-

dından önce... 
Benim çocukluğumun, 

gençliğimin ve mesleğimin 
bir bölümünün geçtiği Dereli 
ilçesinde, sosyal ve kültürel 
yaşam, bugünleri ölçü alır-
sak, çok-çok daha güzeldi... 

Bahar ve yaz aylarında; 
Sinemaya gidecek olanlar, 

sinemaya giderdi... 
Eş-dost ziyaretlerine 

gidecek olanlar, gidip ailece 
sohbet ederdi... 

Kimi, kulüplerde ve lokan-

talarda ‘dem sofrası’ kurmayı 
yeğlerdi... 

Kimileri de gece yarılarına 
kadar ‘ilçe parkında’ dertle-
şirdi... 

Yani bir zamanlar Dereli 
ilçesi; 

Kendine özgü sosyal ya-
şamıyla, kültürel ve sanatsal 
etkinlikleriyle çok hareketli bir 
ilçeydi... 

Peki, o cıvıl-cıvıl renkli 
yaşam nasıl kayboldu? 

Nereleri gitti? 
Üstelik benim sözünü etti-

ğim tarihlerde; 
Üniversite mezununun sa-

yısı iki-elin parmakları kadar 
filandı... 

Şimdi dört kişiden üçünün 
üniversite ve yüksek okul 
mezunu olmasına rağmen, 
nasıl oluyor da bu -az önce 
sözünü ettiğim- değerler 
katlanarak ileri taşınacağı 
yerde, hepten kayboluyor!... 

Sizce bu işte bir gariplik 
yok mu? 

Eğer varsa, neden gerçek-
ler söylenmiyor? 

Bu bilenen gerçekler sakla-
narak; 

Nereye kadar yol alınacağı 
sanılıyor? 

Buyurun; 
Belki bu konuda benden 

farklı düşünenler vardır... 
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1-Canlı haşere ihtiva etmeyen 
(fındık iç kurdu) ürünler satın 
alınacağı gibi 1 kg’lık analiz nu-
munesinde % 3 ve altında fındık 
zararlısı tahribatı içeren ürünler de 
SATIN ALINACAKTIR.

2- İç fındık rutubet oranı % 
6,50 ve altı olan kabuklu fındıklar 
SATIN ALINACAKTIR.

3-Yabancı madde oranı % 
0,5 ve altı olan kabuklu fındıklar 
SATIN ALINACAKTIR.

4- Sağlam iç fındık oranı % 
40 ve üzeri olan fındıklar SATIN 
ALINACAKTIR.

5- Buruşuk iç fındık oranı % 
10 ve altı olan kabuklu fındıklar 
SATIN ALINACAKTIR.

6- Çürük ve bozuk iç fındık 
oranı % 3 ve altı olan kabuklu 
fındıklar SATIN ALINACAKTIR.

7- Zuruflu tane oranı % 3 ve 
altı olan kabuklu fındıklar SATIN 
ALINACAKTIR.

8-Çatlak ve kırık fındıklar ile 
kabuğundan çıkmış iç fındıkların 
toplamı % 5 ve altı olan kabuklu 
fındıklar SATIN ALINACAKTIR.”-
dedi

Eroğlu şöyle konuştu
“TMO fındığın başkenti Gire-

sun da 6 alım noktası tespit etti 

eskiden sekiz alım noktası 
vardı şimdi 6’e indirdi. 
Randevu alım süresi 1 ay’a 
uzadı.

Fındık borsasındaki de-
polar dolu olduğu için, TMO 
dışardan depo tutularak 
alım yapmaktadır. Fındık 
borsasındaki depoların iki 
tanesinde TMO nun fındığı 
olup diğerlerini de fabrikalar 
kiralayınca TMO dışarda 
bir depo kiralamış orada 
alım yapmaktadır. Laboratuvar 
ortamında alım olmadığı için de 
randıman doğru hesaplanama-
makta, hatta garantiye almak için 
de 1 randıman düşük alındığı söy-
lenmektedir. Bu yüzden de TMO 
nun öncelikli olarak 50 randıman 
stokları sonra da 51 randıman 
stokları erken bitmekte olduğu 
söylenmektedir. Hatta büyük ko-
operatifler 50 randıman fındıkları 
satın aldığı konusunda piyasada 
söylenti vardır. Bu konuda TMO 
dan da bir açıklama bekliyoruz.

TMO illerdeki kota uygulaması 
da yanlış olup Orduda dönüme 
140 kg kota uygulanırken Gi-
resun’da dönüme 100 kg kota 
uygulaması yapmaktadır. Kotadan 

50 kg fazla gelse almamakta va-
tandaş mağdur olmaktadır. Kota 
uygulaması eşit olmalı +-%10 
tolerans uygulanmalıdır.

TMO web sayfalarında da 
güncel bilgiler yok halen alım yeri 
fındık borsası olarak gösterilmek-
tedir. Halbuki fındık borsasında 
alım yoktur çünki depolar doludur. 
Burada laboratuvar da olduğu için 
randıman kaybı da olmamaktadır. 
Lisanslı depoların ilçelerimizde 
de yapılarak borsaya bağlanması 
uygun olacaktır.

Giresun’un fındık üretimi 
100.000 tondur. Halbuki lisanslı 
depolar 16.000 ton kapasitelidir. İl-
çelere 80.000 tonluk daha lisanslı 
depo yapılmalıdır. Bunun için tüm 
kamu kurumları da bir araya gelip, 

gerekirse özel idare ve belediye 
öncülüğünde bu depoların mut-
laka yapılması lazımdır. Ve fındık 
borsa aracılığıyle alınıp satılarak 
piyasaya yeni oyuncular çıkması 
sağlanmalıdır.

Fındık için mutlaka makinalı 
tarıma geçecek şekilde arazi 
toplulaştırması ve bahçe yenile-
mesi planları yapılıp uzun vadede 
uygulanmalıdır. Bahçeler yaşlan-
mış ve işçilik ağırlıklı çalışılmakta 
dolayısıyle aile işletmesi şeklinde 
devam edilmektedir. Bahçelerin 
birleştirilerek şirketleşme teşvik 
edilmeli ve bahçesini yenilemek 
isteyenler için de kredi ve fındık 
verime geçecek süre kadar da 
ürün üretilmiş gibi teşvik verilmeli-
dir.”Haber:Mustafa Cici

Eroğlu ve parti idarecileri TMO önünde basın toplantısı düzenleyerek hükümetin fındık politikala-
rını eleştirdi.Eroğlu”Bu hafta içinde eski bir Giresun Milletvekili daha İyi Parti’ye katılacak”dedi

iYi PARTi’DEN TMO CIKARMASI

CAN: ORDU’DA Kİ KRİZDE TARAF OLMAK İSTEMİYORUZ” DEDİ
HAKAN TiMUR ATAMASINDA SON DURUM NE?

Öte Yandan AK Parti 
Giresun Milletvekili 

Cemal Öztürk’ün ,Timur’u 
Giresun’a kazandırmak 
için adeta seferberlik ilan 
etmesi şehirde büyük 

memnuniyet yarattı.
Üniversiteyi büyütmek için 
ciddi gayretler gösteren 
Öztürk’ün,bu bilim insanı-
nı Giresun’a kazandırma-
sı halinde sevk sorununun 

ciddi şekilde azalacağı 
ifade ediliyor..Öztürk’ün 
bu gayretleri taktir alır-
ken,Üniversite idaresinin 
nasıl bir tavır alacağı 
merak ediliyor..Öztürk bu 

konuda sessizliğini koru-
yor...Giresun’un,Timur’u 
getirememesi halinde 
ciddi bir fırsat kaçıracağı 
öne sürülüyor..

Haber: Mustafa Cici

Batlama Çığ 
Dibi Mevkiine 

Göğüs Hastanesi mi 
Kuruluyor?

Tüm kamu binaları ora-
lara gitti.Batlama Vadisi’nin 
arazi büyüklüğüne uygun 
şekilde kamu yatırımı 
olmadı.Muhtarlar olarak bir 
çay toplantısı yaparak TOKİ 
konutlarından pay almalıyız.
Konutlar arazi büyüklüğüne 
göre eşit dağıtılsın.”dedi.

Akar,Batlama’da ;Çığ 
dibi ,Kel tepe ve Ören 
mahallesi mevkilerine 
Göğüs Hastanesi’ne bağlı 
merkezlerin yapılmasının 
gündemde olduğunu ifade 
ederek”Kronik astım has-
taları için uygun yer aran-
dığını öğrendik.Batlamalı 
muhtarlar en uygun yeri 

bulmak için adım atmalıdır.
Ayrıca Bektaş çok gelişmiş.
Bektaş’ın belediye olması 
gerekir.Bunun için de adım 
atmalıyız”dedi.

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

523 Eylül 
2022 Cuma www.giresungundem.com

8. HAFTA
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
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

8. 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

Görele	Belediyespor,	
ligin	3.	Haftasında	

Pazar	günü	sahasında	
Ankara	temsilcisi	Yenima-
halle	Belediyespor’u	konuk	
edecek.
	Sezonun	ilk	maçında	

sahasında	Tekirdağ	Süley-
manpaşa	maçı	ile	galibiyet-
le	başlayan	ve	geçtiğimiz	
hafta	lider	İzmir	Büyükşehir	
Belediyesi	Gençlik	Spor	
Kulübü’ne	mağlup	olan	
temsilcimiz	Görele’nin	
Sultanları	Görele	Beledi-
yespor,	ligin	3.	Haftasında	
Pazar	günü	saat	16.00’da	
sahasında	Ankara	temsilcisi	
Yenimahalle	Belediyespor’u	
konuk	edecek.

	Bu	hafta	sonu		çok	
önemli	bir	müsabakaya	
çıkacaklarını	Görele	Be-
lediyespor	Baş	Antrenörü	
Mehmet	Ali	Binen”	Ankara	
temsilcisi	ile	4	puanlık	bir	
maça	çıkacağız	.	Kazan-
mak	için	elimizden	geleni	
yapacağız.	Takımda	sakat	
veya	cezalı	oyuncumuz	
yok.	Tüm	taraftarımızı	Pa-
zar	günü	bu	önemli	maça	
bekliyoruz”	dedi.
Temsilcimiz	Görele’nin	

Sultanları	Görele	Beledi-
yespor	maç	öncesi	ligde	
6.sırada	bulununken,	rakip	
Ankara	temsilcisi	Yeni-
mahalle	Belediyespor	ise	
2.sırada	yer	alıyor.	

Parkenin Sultanları, 4 
Puanlık Maça Çıkıyor

TFF	3.Lig	2.grupta	
ligin	4.	Haftasında	
sahasında	24	Ey-

lül	Pazar	günü	7.sıradaki	
Kuşadasıspor’u	konuk	edecek	
olan	namağlup	temsilcimiz	Am-
ber	Çay	Eynesil	Belediyespor,	
28	Eylül	2022	Çarşamba	günü	
deplasmanda	Çarşamba	günü	
Ziraat	Türkiye	Kupası	2.Eleme	
Turu	müsabakasında	ise	Hes	
İlaç	Afyonspor’la	karşılaşacak.	

TFF	3.Lig	2.grupta	mücade-
le	eden	namağlup	temsilcimiz	

Amber	Çay	Eynesil	Belediyespor	
ligin	4.	Haftasında	sahasında	24	
Eylül	Pazar	günü	saat	15.00’de	
Vakfıkebir	İlçe	stadında	7.sırada-
ki	Kuşadasıspor’u	konuk	edecek.	

24	Eylül	Pazar	günü	saat	
15.00’de	Vakfıkebir	İlçe	stadın-
da	oynanacak	olan	maçı	Sivas	
Bölgesi’nden	Burak	Yücetağ,	
Ankara	Bölgesi’nden	Vedat	
Hoşnam	ve	Ankara	Bölgesi’nden	
Şükrü	Mert	üçlüsü	yönetecek.	
Karşılaşmanın	dördüncü	hakemi	
ise	Ankara	Bölgesi’nden	Asen	

Albayrak	olacak.	
Amber	Çay	Eynesil,	Ziraat	

Türkiye	Kupası	2.Eleme	Turu	
müsabakasında	28	Eylül’de	dep-
lasmanda	Hes	İlaç	Afyonspor’la	
karşılaşacak.	Mücadele	28	
Eylül	2022	Çarşamba	günü	saat	
15.00’te	Zafer	Stadı’nda	oynana-
cak.	Eynesil	deplasmanda	galip	
gelirse	3.tura	yükselecek.	Öte	
yandan	2.eleme	turu	maçları	tek	
maç	üzerinden	eliminasyon	sis-
temine	göre	oynanıyor.	Kazanan	
takımlar	turu	geçecek.	

FORMA SATIŞI
AmberÇay	Eynesil	Beledi-

yespor	taraftar	formaları	çok	
yakında	satışa	çıkacak.	Kulüpten	
yapılan	açıklamada;	“Kulübümü-
zün	lisanslı	taraftar	formaların-
dan	alarak	kulübümüze	destek	
olabilirsiniz.	Resmi	sosyal	medya	
hesaplarımız	dışında	gerçekle-
şen	satışların,	kulübümüzle	hiç	
bir	bağlantısı	bulunmamaktadır.	
Siparişleriniz	için	sosyal	medya	
hesaplarımızdan	DM	ile	bilgi	
verebilirsiniz”	denildi.

3 PUAN iCiN SARTLANDILAR
Eynesil Belediyespor, önce ligde ter dökecek ardından kupada tur atlamak adına Afyon’un yolunu tutacak

GiRESUNSPOR
1 HAFTAYI ERiTTi
Bitexen	Giresunspor’da	

Kayseri	kampı	tüm	
hızı	ile	devam	ediyor.
Yeşil-beyazlılar	kampta	dün	
itibarı	ile		bir	haftayı	geride	
bırakırken,	Teknik	Direktör	
Hakan	Keleş	yönetiminde	
takımımız	Alanyaspor	maçı-
na	hazırlanıyor.
Ligdeki	son	maçın-

da	deplasmanda	Fatih	

Karagümrük’le	1-1	berabe-
re	kalan	Giresunspor	7.haf-
tada	2	Ekim	Pazar	günü	
deplasmanda	Alanyaspor’la	
karşılaşacak.
Teknik	heyet	bu	maça	

kadar	takımı	en	hazır	
şekilde	maça	çıkarmak	için	
mesai	harcarken	oyuncu-
ların	istekli	ve	hırslı	oluşları	
ise	yüzleri	güldürüyor.

Şebinkarahisarspor	hafta	
içi	halı	sahada,	hafta	sonları	
Alucra	İlçe	Stadı’nda	antren-

man	yapmayı	düşünüyor.
Sahil	takımları	ile	ama-

tör	branşlarda	ulaşım,	hava	

şartları,	lobicilik	gibi	çeşitli	
nedenlerle	hiç	bir	zaman	eşit	
şekilde	mücadele	edemeyen	
Şebinkarahisar,	şimdi	de	stat	
konusunda	eşit	şekilde	müca-
dele	edemiyor.	Şebinkarahisar	
Belediyespor’un	maçlarını	
oynamaya	çalıştığı	Şebinkara-
hisar	İlçe	Stadı’nda	çalışmalar	
bir	süredir	durağan	geçiyor.

LİGE YETİŞMİYOR
Lige	yetişmeyecek,	olan	

stadın	geç	bitirilmesi,	soyunma	

odalarının	küçük	ebattaki	halı	
saha	soyunma	odaları	gibi	
14	kişilik	olması	ilçenin	spor	
alanında	da	sahipsiz	olduğunu	
gösteriyor.

Buna	ek	olarak	hakem	soyun-
ma	odalarının	da	oldukça	küçük	
olması,	bayan	hakemlerin	de	
zaman	zaman	müsabakalarda	
görev	alması,	yağmur,	kar	ve	
soğuk	havanın	da	etkili	olacağı	
sezon	düşünüldüğünde	özetle;	
“Bu	stat	ilçemize	yakışmıyor.”	
cümlesi	yanlış	olmuyor.

Şebinkarahisar Belediyespor, Alucra’ya Taşınıyor!



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: 623 Eylül 2022 Cuma
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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

SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .................................................... O .........G ....... B ...... M ...... A ........ Y ........AV .........P
1.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. .......... 7 ..........5 ........ 1 ....... 1 ........ 16 ....... 9 .........7 ...........16
2.GALATASARAY A.Ş..................... 7 ..........5 ........ 1 ....... 1 ........ 9 ......... 5 .........4 ...........16
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ...... 6 ..........4 ........ 2 ....... 0 ........ 9 ......... 0 .........9 ...........14
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. .............................. 7 ..........4 ........ 2 ....... 1 ........ 16 ....... 10 .......6 ...........14
5.ARABAM.COM KONYASPOR ... 7 ..........4 ........ 2 ....... 1 ........ 8 ......... 2 .........6 ...........14
6.FENERBAHÇE A.Ş. ...................... 6 ..........4 ........ 1 ....... 1 ........ 20 ....... 6 .........14 .........13
7.TRABZONSPOR A.Ş. ................... 7 ..........4 ........ 1 ....... 2 ........ 11 ....... 10 .......1 ...........13
8.YUKATEL KAYSERİSPOR .......... 7 ..........4 ........ 0 ....... 3 ........ 9 ......... 5 .........4 ...........12
9.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ................. 7 ..........3 ........ 2 ....... 2 ........ 13 ....... 10 .......3 ........... 11
10.KASIMPAŞA A.Ş. ........................ 7 ..........3 ........ 0 ....... 4 ........ 7 ......... 15 .......-8 ...........9
11.CORENDON ALANYASPOR ..... 7 ..........2 ........ 2 ....... 3 ........ 10 ....... 15 .......-5 ...........8
12.BITEXEN GİRESUNSPOR......... 6 ..........2 ........ 1 ....... 3 ........ 5 ......... 8 .........-3 ...........7
13.V. FATİH KARAGÜMRÜK ........ 6 ..........1 ........ 3 ....... 2 ........ 8 ......... 10 .......-2 ...........6
14.F. TAV ANTALYASPOR .............. 7 ..........2 ........ 0 ....... 5 ........ 8 ......... 14 .......-6 ...........6
15.İSTANBULSPOR A.Ş. ................. 6 ..........1 ........ 2 ....... 3 ........ 4 ......... 10 .......-6 ...........5
16.MKE ANKARAGÜCÜ ................ 6 ..........1 ........ 1 ....... 4 ........ 6 ......... 11 .......-5 ...........4
17.DEMİR GRUP SİVASSPOR........ 7 ..........0 ........ 4 ....... 3 ........ 5 ......... 11 .......-6 ...........4
18.H. ÜMRANİYESPOR .................. 7 ..........0 ........ 2 ....... 5 ........ 5 ......... 10 .......-5 ...........2
19.ATAKAŞ HATAYSPOR ............... 6 ..........0 ........ 1 ....... 5 ........ 2 ......... 10 .......-8 ...........1

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

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

Gelişim Ligleri 
Başlıyor

U19 Gelişim Ligleri, 
bu sezon U19 Elit A 

Ligi, U19 Elit B Ligi ve U19 
Bölgesel Gelişim Ligi olmak 
üzere üç kategoride oynana-
cak ve 1 Ekim 2022 tarihin-
de müsabakalar başlayacak. 

U17 Gelişim Ligleri ise bu 
sezon U17 Elit A Ligi, U17 
Elit B Ligi ve U17 Bölgesel 
Gelişim Ligi olmak üzere 
üç kategoride oynanacak 
ve 1 Ekim 2022 tarihinde 
müsabakalar başlayacak. 
Müsabakalar akreditasyon 
sistemi ile kontrollü bir 
düzende gerçekleşecek ve 

Saha Komiseri denetiminde 
oynanacak.

U19 Elit A-B Ligleri ve 
U17 Elit A-B Ligleri çift dev-
reli lig usulüne göre, U19 ve 
U17 Bölgesel Gelişim Ligleri 
ise gruplarda yer alan takım 
sayılarına göre 2-3 ve 4 
devreli lig usulüne göre Cu-
martesi günleri oynanacak. 

U19 ve U17 Elit A-B Lig-
leri ile U19 ve U17 Bölgesel 
Gelişim Ligleri’nin sezon 
sonrasında oynanacak play-
off organizasyonlarına ilişkin 
tarihler ise daha sonra ilan 
edilecek.

BATLAMASPOR
KOLLARI SIVADI
Giresun Süper Amatör Küme ekiplerinden Batlamaspor, yeni sezon için kolları sıvadı

Carşamba akşamı 15 
Temmuz Spor Komp-
leksi’nde sahaya inen 

Batlamaspor’da, Kulüp Baş-
kanı Emrah Pekdemir, yeni 
sezonun ilk idmanı öncesinde 
teknik heyete ve oyunculara 
yönelik yaptığı konuşmada, 
Batlamaspor’da hedefin her 
zaman zirve olduğunu söyledi. 

Yeni sezona iddialı girecekleri-
ni ifade eden Pekdemir, “Batla-
maspor büyük bir camia. Bizler 
yönetim olarak her zaman sizlerin 
yanınızdayız ve koşulsuz destek-
çiniziz. Sizlere güveniyoruz. Yep-
yeni bir kadro kurduk, aramıza 
katılacak yeni arkadaşlarımızda 
olacak. Batlamaspor’un başarısı 
için hiçbir fedakarlıktan kaçın-
mayacağız. Yeni sezon hepimize 
hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu 
yolun sonu şampiyonluk olsun” 
diye konuştu.

Pekdemir’in konuşma-
sının ardından sezonun ilk 
antrenmanını gerçekleştiren 

Batlamaspor’da, futbolcuların 
oldukça hırslı, istekli ve moralli 
oldukları görüldü.

Batlamaspor’un yeni sezon 
kadrosunda şu isimler yer 
aldı; Ali Aydın, Mustafa İşcan, 
Bilal Dizdar, Bünyamin Çetin, 

Caner Cebeci, Çağlar Bahar, 
Doğukan Özdamar, Doğukan 
Akar, Mustafa Elmalı, Osman 
Alperen Sarı, Oğulcan Ga-
burga, Ozan Öztürk, Recep 
Çelebi, Tolgay Karakaya, Ufuk 
Gümüş, Yiğit Akyüz, Yunus 

Emre Genç, Uğur Karan, Nur-
tekin Yılmaz, Murat Yağmur, 
Murat Özerer.

Batlamaspor teknik heyeti 
de Ali Rıza Özdemir, Haldun 
Uzunahmetoğlu ve Bekir Har-
manşah’tan oluştu.

Spor Toto Süper Lig 8. hafta maç-
larına, UEFA Uluslar Ligi grup maçları 
nedeniyle 1 haftalık ara verildi.

Milli takımımızın da yer aldığı UEFA 
Uluslar Ligi maçlarının ardından tüm 
ligler kaldığı yerden devam edecek.

SÜPER LİG MAÇLARI 
NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi nedeniyle ara 
verilen Süper Lig’de 8. hafta 1 Ekim 
Cumartesi günü Saat 14:30’da oyna-

nacak olan Kasımpaşa – Gaziantep 
FK maçıyla kaldığı yerden devam 
edecek.

FUTBOLA  ARA ZAMANI

iSTENDi ANCAK OLMADI!
8 Eylül’de trans-

ferin bitmesine 
çok az bir süre kala 
Giresunspor’un günde-
mine Samsunspor’un 
Portekizli oyuncusu 
Tomane gelmiş ancak 
bu transfer resmiyete 
dönüşememişti. Kısa 
bir süre önce Sam-
sunspor’daki görevin-

den ayrılmak zorunda 
kalan kulübün eski 
futbol gelişim direktörü 
Batu Kaplan “Toma-
ne’yi Giresunspor iste-
di. Ödeyecekleri rakam 
Başkan Yüksel Yıldı-
rım’ı tatmin etmedi. Bu 
rakama olmaz dedi. 
Tomane kabul etmedi.” 
dedi.


