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ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN
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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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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 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)
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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

DAĞ BAŞINDA BİR 
NAHİYE VARDI 

VİLAYET MERKEZİNE 
ÇOK UZAKDI 

(Yazısı Sayfa 4’te)

Muslihiddin 
Aydın sahaya 

iniyor
SAYFA 2’DE

Vatandaşların beklenti, 
istek ve talepleri doğrul-
tusunda proje geliştiren 
belediyenin başlattığı 
‘Sokakbaşı Yöresel Ürün 
Pazarı (Hediyelik Eşya 
Çarşısı) ve Meydan Dü-
zenleme Projesi’nin yapımı 
tüm hızıyla sürüyor.

Sokakbaşı’nda belediye 
otoparkı üzerine uygulana-
cak olan projenin 1. etabı 
toplam alanı 1100 m2lik bir 
alandan oluşuyor. 2’DE

Sokakbaşı İçin Özel Proje…
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, göreve başladığı günden 
itibaren şehre vizyon katacak, kalıcı eserler kazandırmaya devam ediyor

Necati Tığlı 2 Göleti Sordu
CHP Giresun Milletve-
kili Necati Tığlı, Alucra 

ve Şebinkarahisar 
ilçesinde ki göletler 

için yetkilileri uyardı

Tığlı’nın soru önergelerine yanıt veren 
dönemin Tarım ve Orman Bakanı 

Bekir Pakdemirli, Aktepe Gölet’inin fiziki 
gerçekleşme oranının % 54, Tepeköy Gölet’i-
nin % 60, Yeşilyurt Gölet’inin % 78 Çalgan 
Gölet’inin ise % 78 olduğunu söyledi. 2’DE

AK Parti Giresun 
Milletvekili Cemal 
Öztürk ,Giresun’da 

sağlık alanında önemli ça-
lışmalar yaptıklarını söyledi.
Öztürk”’’Giresun’umuzda sağ-
lık ordumuzu güçlendirmeye 
devam ediyoruz. Bu kapsam-
da Sağlık Bakanlığınca ilimiz 
geneli için 458 sağlık personeli 
kadrosu tahsis edilmiş olup, 
bu atamalar KPSS puanı ile 
yapılacaktır. İlimize ve hem-
şehrilerimize hayırlı olmasını 
diliyorum.’’dedi.

Haber: Mustafa Cici

CEMAL OZTURK’TEN 458
KiSiLiK KADRO MUJDESi

İYİ Parti Giresun İl Başkanı 
Abdulkadir Eroğlu, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramını kutladı 
Eroğlu”Asırlar boyunca ba-
ğımsız olarak yaşamış yüce 
Türk Milletinin yeniden dirilişi-
nin simgesi olan Cumhuriye-
timizin 99. yıldönümünü hep 
birlikte kutlamanın coşku ve 
heyecanını yaşıyoruz.Cum-
huriyet; tarih boyunca esaret 

zinciri vurulamamış Yüce 
Milletimizin kahramanlık ve 
inançla yaptığı Kurtuluş Sa-
vaşının zaferle sonuçlanması 
ile kurulmuştur.  Cumhuriyet, 
bizim için sadece bir yönetim 
şekli değil, aynı zamanda ta-
rihimizin en kapsamlı çağdaş-
laşma hamlesi, toplumsal ve 
siyasal değişim projesidir. 

SAYFA 3’TE

Abdulkadir Eroğlu: Cumhuriyet 
Bayramını Yürekten Kutluyorum

Asfalt 
Seferberliği 

Sürüyor

Giresun Belediyesi 
vatandaşların ulaşım kon-
forunu artırmak ve daha 
modern yolları hizmete 
sunmak için asfalt onarım 
ve yeni açılan yollar için 
asfalt serme çalışmalarına 
devam ediyor. 3’TE

Cumhuriyet Bayramı 
Hep Birlikte Kutlanacak

Bütün milli bayramlarda 
vatandaşları coşkulu alan-
larda buluşturan Giresun 
Belediyesi 29 Ekim Cumhu-

riyet Bayramı’nın en güzel 
ve coşkulu bir şekilde kut-
lanması için çeşitli etkinlikler 
düzenleyecek. 2’DE

Uzunalioğlu Batlama 
Yolu İçin İsyan Etti!..

CHP İl Başkanı Uzunalioğlu, Batlama Yolunun halkı perişan 
ettiğini ifade ederek Batlama Vadisi’ne yönelik bir önyargı 

olup olmadığının açıklanmasını istedi

CHP il Başkanı Av. Gültekin 
Uzunalioğlu, Batlama girişi-

ne 2 aydan bu yana 200 metrelik 
yolu bile yapamayan Karayolla-
rı yetkililerine çağrıda bulundu. 
Giresunlular’a aylardır çile çektiren 
Batlama Köprüsü girişindeki yolun 
ne zaman bitirileceğini sordu. 4’TE

İyi Parti Çanakçı İlçe 
kongresi yapıldı ve 
başkanlığa Nabi Beşir 

yeniden seçildi.İl Başkanı 
Abdülkadir Eroğlu ve partilile-
rin katıldığı kongrede tek liste 
ile seçime girildi.Beşir baş-
kanlığında oluşan yönetimde 
yer alan yeni üyeler ise büyük 

ilgi gördü.Bu arada Partiye 
katılanlara rozetleri Başkan 
Eroğlu,Giresun Belediye 
Meclis üyesi Harun Cici,İlçe 
Başkanı Beşir ve partililer taktı.
Kongrede konuşan Eroğlu ,İyi 
Parti’nin adım adım iktidara 
yürüdüğünü ifade etti.

Haber: Hakan Çelebi

CANAKCI’DA NABi BESiR
YENiDEN BASKAN
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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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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

Bem-Bir Sen Giresun 
İl Başkanı Muslihid-

din Aydın, çalışmalarına hız 
verdi.

Aydın  sendikaya bağlı 
üyelerle buluştu.. Aydın, “

“Fırsat buldukça üye-
lerimizle bir araya geliyo-
ruz. Üyelerimizin özlük ve 
sosyal hakları için çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. 
Genel Merkezimiz nezdin-
de tüm talepleri not alıyor, 
aldığımız notları genel 
merkezimize ulaştırarak, 
muhataplarıyla sorunla-
rın çözülmesi için çaba 

gösteriyoruz. Çalışanların 
derdiyle, toplumun derdiyle 
ilgilenmezsek, sendikacılık 
yapıyor olmamızın anla-
mı kalmaz. Sendikacılık 
bir çalışanı kendine üye 
yapmakla olmaz. Bizler de 
sendikamıza üye olan bü-
tün çalışanlarımızın sorun-
larıyla ilgilenmek, dertleriyle 
dertlenmek durumundayız. 
Üyelerimizin sordukları 
sorulara yeterli cevaplar 
verebilmeliyiz. Sadece işi-
mize odaklanarak çalışmak 
gerekiyor.” dedi.

Haber:Osman Yılmaz

Cumhuriyet Bayramı 
Hep Birlikte Kutlanacak
Bu kapsamda; Cum-

huriyetimizin 99. yılı 
kautlamaları nedeniyle bele-
diye ekipleri şehri bayraklarla 
donatıyor. Ekipler tarafından 
Atapark, Gazi Caddesi ve 
Yeniyol toplam 1.000 metre 
uzunluğunda sıralı bayrakla 
süslenirken, sahil karayolun-
da bulunan üst geçitlere de 
Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk posterleri ve bayraklar 
asılıyor.

28 Ekim Cuma günü saat 
13.00’de Giresun Kalesi’nden 
belediye ekipleri tarafından 
7 pare top atışı yapılacak. 
29 Ekim günü saat 18.30’da 
Yeniyol mevkiinde bulunan 
Çotanak İlkokulu önünden 
başlayarak Atapark’ta sona 
erecek olan Cumhuriyet fener 
alayı renkli görüntülere sahne 
olacak. Gencinden yaşlısına, 
kadınından erkeğine binlerce 
kişi ve protokol belediye ban-
dosu eşliğinde ellerinde Türk 
bayrakları ve meşalelerle 
coşku içerisinde yürüyecek.

Cumhuriyet Bayramı kutla-
maları aynı akşam görsel bir 

şölenin sunulacağı havai fişek 
gösterisi ile devam edecek 
olup, dilek feneri balonları da 
gökyüzüyle buluşturulacak.

Ayrıca, saat 19.23’de Ci-
han Uzunahmetoğlu ve diğer 
solistler, saat 20.45’de ise Ce-
ren Ece Öksüz Atapark’ta ve-
recekleri muhteşem konserler 
ile Cumhuriyet Bayramına 
yaraşır coşku yaşanacak. 

ŞENLİKOĞLU’NDAN 
DAVET

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu ise 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarına tüm vatandaş-
ları davet etti. 

Başkan Şenlikoğlu: “Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
bizlere armağan ettiği Cum-
huriyet’imizin 99. yılını her yıl 
olduğu gibi coşku içerisinde 
kutlayacağız. İçerisinde Cum-
huriyet sevgisi olan herkesi 
Cumhuriyet coşkusunu birlikte 
yaşamak için fener alayı yürü-
yüşümüze ve konserlerimize 
davet ediyorum.” dedi.

Sokakbaşı İçin Özel Proje…
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, göreve başladığı günden 
itibaren şehre vizyon katacak, kalıcı eserler kazandırmaya devam ediyor
İki katlı olarak inşa edile-

cek projede zemin katta 9 
ve 1. katta 9 olmak üzere 40-
45 m2 büyüklüğünde toplam 
18 dükkan bulunuyor. Projede 
ayrıca kadın kooperatifinin 
kullanabileceği yöresel ürün ve 
hediyelik eşya satışına uy-
gun dükkanlar ile kafe de yer 
alıyor.

Projenin fiziki ilerlemesinde 

şu anda ilk katın beton dökü-
mü yapılıyor.

Projenin 2. etabında ise 
1. etap karşısındaki belediye 
dükkanları ve pazar alanını 
kapsayan alan için yapım işi 
ihalesi gerçekleşecek. Bu pro-
jenin alanı yaklaşık 1500 m2 
olup, proje kapsamında çevre 
ve meydan düzenlemesi (pey-
zaj) ile 30 m2 büyüklüğünde 6 

adet satış dükkanı bulunuyor.
Giresun Belediye Başkanı 

Aytekin Şenlikoğlu vatandaş-
ların beklenti, istek ve talepleri 
doğrultusunda proje geliştirdi-
ğini söyleyerek: “Vatandaşla-
rımız istek ve görüşlerine çok 
değer veriyoruz. Bu anlayışla 
yola çıkarak projemizi uygula-
maya başlıyoruz ve sunduğu-
muz her hizmette halkımızın 

mutlu ve huzurlu bir yaşam 
sürmesini ön planda tutuyoruz. 
Bu anlamda Sokakbaşı’mızı 
güzel bir proje ile yeniden can-
landırmak, hareketlendirmek 
istedik ve projemizin 1. etabı-
nın startını verdik. Giresunlu-
ların çok beğeneceği projemizi 
kısa zamanda tamamlayarak 
halkımızın hizmetine sunaca-
ğız.” dedi.

Tığlı,”2017’de  Erdoğan 
tarafından açılışı yapılan 

Şebinkarahisar Dönençay 
Göleti’nin kesin kabulünün ya-
pılmadığını  da verilen yanıtlar 
arasında yer almaktaydı.”dedi

CHP Giresun Milletvekili 
Necati Tığlı,” verilen yanıtın 
üzerinden bir buçuk yıl geçti.  
Bu göletlerle tarım alanları 
sulanacak, hayvancılık ge-
lişecekti fakat vatandaşımız 

hala bekliyor. Derede su yok. 
Alucra Göletinde çatlak olduğu 
için buranın beslediği 30 
kilometrelik Bağırsak Deresi 
kurudu. İçinde ki canlılar öldü. 
Barındırdığı sucul hayat yok 
oldu. Gölet yok, nihayetinde 
sulama da yok, yani burada 
tarım sona erdi. Hayvancılık 
bitmek üzere. Kelkit Vadisinde-
ki ilçelerimiz Şebinkarahisar, 
Alucra ve Çamoluk’ta ne Ziraat 
Mühendisi var ne de Veteriner 
Hekim. Köylüye hizmet gitmi-
yor. Köylü bırakın hayvanlarını 
tedavi ettirmeyi yeni doğan 
buzağısına küpe bile takmak 
için veteriner hekim bulamıyor. 
Hani köylü milletin efendisiydi” 
dedi

Tığlı, TBMM Genel Kurulun-
da yaptığı konuşmada: “DSİ 
geçtiğimiz günlerde, 2017 
yılında Sayın Cumhurbaşka-

nının uzaktan açılışını yaptığı 
Şebinkarahisar Dönençay Gö-
leti’nin tamamlandığını daha 
yeni duyurdu. Oysa açılışı 5 yıl 
önce yapılmıştı. Şimdi merak 
ediyoruz. Acaba yapımı devam 
eden, inşaatı bitmemiş diğer 
göletlerin açılışını yapacak 
mı?

Alucra Göleti, Tepeköy 
Göleti, Aktepe Göleti, Yeşil-
yurt Göleti, Haşhaş Göleti 
ve Çalgan Göleti’nin her biri 
ihale edildiğinden bu yana 
neredeyse 10-15 yıl geçti. Bu 

göletlerden Alucra Göleti 2018 
yılında su tutmaya başlamıştı. 
Gövdesindeki çatlaktan dolayı 
geçtiğimiz yıllarda tehlike arz 
ettiği için yakın köylerde ki ev-
ler boşaltılmıştı. Hala hizmete 
alınamadı. Haşhaş Göleti de 
su sızdırmaktadır. Anlaşılan o 
ki bu göletlerin yapım aşama-
sında çok büyük mühendislik 
sorunları var. Zaten diğer gö-
letlerde tamamlanamamıştır. 
Bu gölet inşaatlarında sürekli 
müteahhit ve taşeron değiş-
tiği için büyük kamu zararları 
ortaya çıkmaktadır. Yani AKP 
döneminde başlayan göletler-
den bir tanesi bile tamamla-
namadı. Hani AKP İktidarında 
bu göletlerle tarım arazileri 
sulanacaktı, maalesef hiçbiri 
çiftçinin hizmetine sunulamadı” 
şeklinde konuştu.

Haber: Hakan Çelebi

Necati Tığlı 2 Göleti Sordu
CHP Giresun Mil-

letvekili Necati 
Tığlı, Alucra ve 
Şebinkarahisar 

ilçesinde ki gölet-
ler için yetkilileri 

uyardı

Giresun Belediyesi şehir 
genelindeki yol ve kal-

dırım çalışmalarına aralıksız 
devam ediyor. Belediye ekip-
leri tarafından şehrin birçok 
mahalle, cadde ve sokağında 
üst yapı çalışmaları aralıksız 
olarak sürdürülüyor. 

Vatandaşlardan gelen istek 
ve taleplerin yanı sıra saha 
gezilerini de değerlendiren 
ekipler belirlenen eksiklik-
lerin giderilmesi için mesai 
mefhumu gözetmeksizin 
çalışıyor. Yürütülen çalışmalar 
ile yıllardan beri süre gelen ve 
çözümlenmeyi bekleyen böl-
gelerdeki sorunlar giderilerek 
vatandaşlara daha konforlu 

bir yaşam imkanı sunuluyor.
Bu kapsamda; Hacıhüse-

yin Mahallesi Yeşil Sokak’ta 
parke ve kaldırım yenileme, 
Sanayi Sitesi’nde parke tami-
ratı, Aksu Mahallesi Boğacık 
Mevkii’nde parke ve kaldırım 
yenileme ve Erikliman Mahal-
lesi’nde yeni imar yolu açma 
çalışması yürütülüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü yet-
kilileri, amaçlarının mahalle 
sakinlerine daha sağlıklı ve 
konforlu bir yaşam sunmak 
olduğunu belirterek: “Bu-
nun için çok çalışmaya ve 
hemşehrilerimize hizmetin 
en güzelini vermeye devam 
edeceğiz” dedi.

Mahalleler Güzelleşiyor

Atatürk Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi Müdürü, 
ekoturizm uzmanı Zekeriya 
Karakayalı ile Tarsus Üniver-
sitesi Meslek Yüksekokulu 
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü 
Öğretim Görevlisi Dr. Kemal 
Enes, Giresun Üniversitesi 
Turizm Fakültesi Rekreasyon 
Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim 
Üyesi Bayram Kanca tarafın-
dan doğal ortamda yetişen 
mantarlar araştırıldı.

Araştırmaya ait “Giresun’da 
Doğal Olarak Yetişen Yenile-
bilir Mantarların Gastronomik 
Değeri” konulu makale, Ordu 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Araştırmaları Dergisi’nde 
yayımlandı.

Makalede, il genelinde yeti-
şen tüketilebilen mantarlar ve 
bunlarla hazırlanan yemekler 
de yer alıyor. Karakayalı, AA 
muhabirine, Giresun mutfağın-
da yenilebilir yabani mantar-
ların hangi türlerinin tüketildiği 
ve yemeklerine ilişkin araştır-
ma yaptıklarını söyledi.

Çalışmada, yenilebilir 
yabani mantarları bilen ve mut-
faklarında kullanan deneyimli 
kişilerle görüştüklerini ifade 
eden Karakayalı, şu değerlen-

dirmede bulundu:
“Giresun merkez ile Bulan-

cak, Keşap, Eynesil, Dereli, 
Yağlıdere, Şebinkarahisar ve 
Alucra ilçelerinde 23 kişi ile gö-
rülerek veri toplandı. Araştırma 
sonucuna göre, Giresun’un 
kadimden gelen yenilebilir 
mantar çeşitliğine ve yemek 
kültürüne sahip olduğu, ilde 
18 aileye mensup 45 mantar 
türünün tüketildiği, mantarlar-
dan köfte, kavurma, kızartma, 
közleme, dible ve pilavdan 
oluşan çok çeşitli yemeklerin 
yapıldığı tespit edildi.”

Karakayalı, mantar se-
zonunun nisan sonundan 
başlayarak kasımın ortalarına 
kadar sürdüğünü belirterek, 
çalışmayla Giresun’da en faz-
la mantar türü bilen kişilerin 
orta bölgelerdeki Dereli ve 
Yağlıdere ilçelerinde yer aldığı 
bilgisine ulaşıldığını vurguladı.

Giresun’un coğrafi ve iklim 
özellikleri nedeniyle zehirli ve 
zehirsiz çok sayıda mantara 
ev sahipliği yaptığının altını 
çizen Karakayalı, “Alanda 
zehirli olmadığı halde zehirli 
addedilerek tüketilmeyen 
birçok mantar türü olduğu gö-
rülmüştür. Literatürde tüketimi 

sakıncalı olduğu belirtilen bazı 
mantar türlerinin ise tüketildiği 
görüldü. Bu konuda yapılacak 
eğitim faaliyetleri, yörede man-
tar çeşitliliğinin korunmasını ve 
kullanımına katkı sağlayacak-
tır.” dedi.

Karakayalı, Giresun mutfak 

kültürünün bir parçası olan 
bu mantarların da yapılacak 
bilimsel çalışmalarla ortaya 
çıkarılması gerektiğine işaret 
ederek, kentte yenilen mantar 
ve mantar yemekleri hakkında 
sınırlı sayıda çalışma bulundu-
ğunu kaydetti. GİRESUN (AA)

Giresun’da tüketilebilen 45 
tür mantar olduğu belirlendi

Giresun’da yapılan araştırmada, farklı şekillerde tüketilebilen 45 tür mantar tespit edildi
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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

328 Ekim 
2022 Cuma www.giresungundem.com

28 ekim 2022 basin ilan

Spor Malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/1144426
1-İdarenin
a) Adı : GİRESUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ 
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Seldeğirmeni Mahallesi Saffet Beyazıtoğlu Sokak No: 5 28200 GİRESUN MERKEZ/
GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542161601 - 4542164512
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Spor Malzemesi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Boks, Hentbol, Tenis, Voleybol, Futbol, Futsal, Taekwondo, 
Satranç, Yüzme, Basketbol, Su Topu, Cimnastik, Bisiklet, Masa Tenisi, Atıcılık ve Okçuluk, Halter, 
Karate, Atletizm, Judo, Güreş, Dart, Kickboks, Langırt, Floor Curling, Orytantiring, Korfbol ve Genel 
Antrenman olmak üzere 29 branşta 331 kalem spor malzemesi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren en geç 150 (yüz ellli) gün içerisinde İl 
Müdürlüğümüzün belirtileceği yer ya da yerlere nakliye ve taşıma bedelleri yüklenici tarafından 
karşılanarak teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarih işe başlama tarihidir
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.11.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : GİRESUN GENÇLİK VE SPOR 
İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya 
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu 
şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve 
teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekliler, teklifleri kapsamında ihale konusu ürünlere ilişkin Teknik Şartnamede yer alan 8, 13, 96, 
154, 155, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 170, 171, 172, 173, 174, 184, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 223, 238, 239, 241, 243, 
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 261, 262, 263, 266, 270, 271, 272, 279, 284, 289, 290, 291, 292, 
293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 304, 316, 324, 325 nolu ürünler için katalog, diğer 
tüm ürünler için her kalemden bir adet numune sunacaklardır. İsteklilerin söz konusu numuneleri, 
ihaledeki kalem sırasına göre branş branş paketleyerek ambalajlı bir şekilde teslim etmeleri 
zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Spor malzemesi ve ekipmanı benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

SPOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
GİRESUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01716952

Abdulkadir Eroğlu: Cumhuriyet 
Bayramını Yürekten Kutluyorum

Büyük bir mede-
niyetin mirasçısı 
olan Devletimiz, 

kurulduğu günden bu 
yana hızla büyü-
müş bugün sadece 
bölgesel misyon 
ve sorumluluklarını 
yerine getiren bir 
ülke değil, aynı 
zamanda in-
sanlığın ortak 
sorunlarının 
çözümünde 

elini taşın altına koyan bir 
devlet konumundadır.Sahip 

olduğumuz misyon ve 
üzerinde yaşadığı-

mız coğrafyanın 
politik ve stratejik 
önemi, karşımıza 
sürekli engeller çı-
karmıştır, çıkarma-

ya da devam 
edecektir.Bu 
duygu ve 
düşünceler-
le, başta; 

Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal ATATÜRK ve 
onun kahraman silah arka-
daşları olmak üzere,  şanlı 
tarihimizin ölümsüz sembol-
leri olan Aziz Şehitlerimizi, 
Kahraman Gazilerimizi bir 
kez daha rahmet, minnet ve 
şükranla anıyor, Büyük Türk 
Milletinin ve tüm vatandaş-
larımızın Cumhuriyet Bayra-
mı’nı yürekten kutluyorum.  
“dedi.

Haber: Mustafa Cici

Cumhuriyetin ilanı, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. 
Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir

2022 yılındaki asfalt 
serme planını 32 bin ton 

olarak belirleyen ve bu doğ-
rultuda asfaltlama seferberliği 
başlatan belediye hem yaya 
hem da araç trafiğini sorunsuz 
hale getirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, Fen İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri şehir genelinde 
belirlenen öncelikli program 
çerçevesinde asfaltlama çalış-
malarına devam ediyor. 

Vatandaşların talepleri ve 
ekipler tarafından yürütülen 
saha taramaları sonrasında, 
Gaziler Mahallesi 160 Nolu 
Sokakta ve Kavaklar Mahallesi 
Sıraselviler Caddesi’nde asfalt 
çalışması gerçekleştirdi. 

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu konuyla iliş-
kin olarak yaptığı açıklamada: 
“Ekiplerimiz ihtiyaç duyulan tüm 
güzergâhlarda asfaltlama ça-
lışmasını sürdürüyor. Tespitle-
rimiz sonucu yoğun kullanılan, 
aciliyet gerektiren noktaları öne 

çekerek çalışmalara devam 
ediyoruz. Kış ayları öncesin-
de tespit ettiğimiz bölgelerde 
çalışmalarımızı tamamlayarak 
kışa sorunsuz şekilde girmeyi 
hedefliyoruz. Sahada fedakarca 

çalışan personellerimize bir kez 
daha teşekkür ediyor ve onlara 
kolaylıklar diliyorum. Giresun’u-
muzun her sokağını güzelleş-
tirmeye ve modernleştirmeye 
kararlıyız.” şeklinde konuştu.

Asfalt Seferberliği Sürüyor

Keşap Belediye Başka-
nı Mehmet Emür, 29 

Ekim Cumhuriyet Bayramı 
dolayısıyla bir kutlama me-
sajı yayınladı.

Keşap Belediye Başkanı 
Mehmet Emür, “Kuruluşunun 
99. yıl dönümünü kutladığı-
mız Cumhuriyet, şanlı tarihi-
mizdeki dirilişin tarihe adını 
altın harflerle yazdırılışıdır.

Ecdadın, cihana karşı ver-
miş olduğu kurtuluş mücade-
lesinin yeni bir versiyonunu 
15 Temmuz’da hep beraber 
yaşadık. Türk Milleti yine 
birlik ve beraberlik içinde 

bu hıyanetin de üstesinden 
geldi. Her zaman ki gibi tek 
ses tek nefes oldu. Kutlu 
yürüyüşümüz emin adımlarla 
2023 hedeflerimize ulaşa-
caktır. Cumhuriyetimizin 100. 
Yılında da devam edecektir. 

Cumhuriyet’in kuruluşuna 
giden süreçten bugüne ka-
dar Türkiye Cumhuriyetinin 
korunması ve yaşatılması 
için 99 yıldır her anlamda 
mücadele eden ve gerek-
tiğinde canlarını gözünü 
kırpmadan her türlü ihanete, 
alçak girişime dur diyen tüm 
şehitlerimizi ve gazilerimizi 

minnet ve şükranla anıyor, 
tüm halkımızın Cumhuriyet 
Bayramı’nı kutluyorum.”

Başkan Emür’den 29 Ekim mesajı

“Merkez İlçe olarak saha-
dayız” diyen Usta, yaptığı 
yazılı açıklamada, “Milliyetçi 
Hareket Partisi Genel Baş-
kanımız Devlet Bahçeli’nin 
de, ‘Tarafımız belli, tahay-
yülümüz bellidir. Ve bizim 
adayımız belli, kararımız 
nettir.’ ifadesiyle çıktığımız 
bul yolda 2023’e kilitlenmiş 
durumdayız. Cumhur İttifakı-
nın başarılı olması adına her 
şeyi yapma gayret içerisin-
deyiz. Ülke bizim ülkemiz, 
şehir bizim şehrimizdir. 
Genel Başkanımız önder-
liğinde onun talimatlarıyla 
yolumuza devam ediyoruz. 
Vatandaşlarımızla hasbıhal 
ediyoruz. Onların istek ve ta-
leplerini alıyoruz. Her zaman 

vatandaşlarımızla birlikteyiz. 
Sahadayız. Teşkilatlarımızla 
birlikte uyum içerisinde çalı-
şıyoruz. Yapacaklarımız belli. 
Yol haritamız doğrultusunda 
ilerleyeceğiz. Genel Merke-
zimizle istişare halindeyiz. 
Giresun’umuzda güzel işlerin 

yapılması ve yatırım artması 
adına da girişimlerimiz sürü-
yor. Cumhur İttifakının temeli 
neyse şehrimizde de onu uy-
gulamaya devam ediyoruz. 
Biz Milliyetçi Hareket Parti-
si’yiz. Biz Cumhur İttifakı’yız. 
Biz Türkiye’yiz, hep birlikte 
Türk milletiyiz. 2023, Türk 
tarihinin dönüm noktaların-
dan birisidir. 2023, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl 
dönümüdür. Aynı zamanda 
hem Cumhurbaşkanı hem 
de 28’inci Dönem Milletvekili 
Genel Seçimlerinin yapılaca-
ğı sandık ve demokrasi yılı-
dır. Bu bilinçle çalışmalarımı-
zı her noktada sürdürmeye 
devam edeceğiz.” İfadelerini 
kullandı.

MHP Merkez İlçe 2023 için sahada
Milliyetçi Hareket Partisi Giresun Merkez İlçe Başkanı Denizhan Usta, 

Milliyetçi Hareket Partisi’nin tüm hatlarıyla 2023’e hazırlandığını söyledi

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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Muslihiddin Aydın 
sahaya iniyor

Bem-Bir Sen Giresun 
İl Başkanı Muslihid-

din Aydın, çalışmalarına hız 
verdi.

Aydın  sendikaya bağlı 
üyelerle buluştu.. Aydın, “

“Fırsat buldukça üye-
lerimizle bir araya geliyo-
ruz. Üyelerimizin özlük ve 
sosyal hakları için çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. 
Genel Merkezimiz nezdin-
de tüm talepleri not alıyor, 
aldığımız notları genel 
merkezimize ulaştırarak, 
muhataplarıyla sorunla-
rın çözülmesi için çaba 

gösteriyoruz. Çalışanların 
derdiyle, toplumun derdiyle 
ilgilenmezsek, sendikacılık 
yapıyor olmamızın anla-
mı kalmaz. Sendikacılık 
bir çalışanı kendine üye 
yapmakla olmaz. Bizler de 
sendikamıza üye olan bü-
tün çalışanlarımızın sorun-
larıyla ilgilenmek, dertleriyle 
dertlenmek durumundayız. 
Üyelerimizin sordukları 
sorulara yeterli cevaplar 
verebilmeliyiz. Sadece işi-
mize odaklanarak çalışmak 
gerekiyor.” dedi.

Haber:Osman Yılmaz

Cumhuriyet Bayramı 
Hep Birlikte Kutlanacak
Bu kapsamda; Cum-

huriyetimizin 99. yılı 
kautlamaları nedeniyle bele-
diye ekipleri şehri bayraklarla 
donatıyor. Ekipler tarafından 
Atapark, Gazi Caddesi ve 
Yeniyol toplam 1.000 metre 
uzunluğunda sıralı bayrakla 
süslenirken, sahil karayolun-
da bulunan üst geçitlere de 
Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk posterleri ve bayraklar 
asılıyor.

28 Ekim Cuma günü saat 
13.00’de Giresun Kalesi’nden 
belediye ekipleri tarafından 
7 pare top atışı yapılacak. 
29 Ekim günü saat 18.30’da 
Yeniyol mevkiinde bulunan 
Çotanak İlkokulu önünden 
başlayarak Atapark’ta sona 
erecek olan Cumhuriyet fener 
alayı renkli görüntülere sahne 
olacak. Gencinden yaşlısına, 
kadınından erkeğine binlerce 
kişi ve protokol belediye ban-
dosu eşliğinde ellerinde Türk 
bayrakları ve meşalelerle 
coşku içerisinde yürüyecek.

Cumhuriyet Bayramı kutla-
maları aynı akşam görsel bir 

şölenin sunulacağı havai fişek 
gösterisi ile devam edecek 
olup, dilek feneri balonları da 
gökyüzüyle buluşturulacak.

Ayrıca, saat 19.23’de Ci-
han Uzunahmetoğlu ve diğer 
solistler, saat 20.45’de ise Ce-
ren Ece Öksüz Atapark’ta ve-
recekleri muhteşem konserler 
ile Cumhuriyet Bayramına 
yaraşır coşku yaşanacak. 

ŞENLİKOĞLU’NDAN 
DAVET

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu ise 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarına tüm vatandaş-
ları davet etti. 

Başkan Şenlikoğlu: “Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
bizlere armağan ettiği Cum-
huriyet’imizin 99. yılını her yıl 
olduğu gibi coşku içerisinde 
kutlayacağız. İçerisinde Cum-
huriyet sevgisi olan herkesi 
Cumhuriyet coşkusunu birlikte 
yaşamak için fener alayı yürü-
yüşümüze ve konserlerimize 
davet ediyorum.” dedi.

Sokakbaşı İçin Özel Proje…
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, göreve başladığı günden 
itibaren şehre vizyon katacak, kalıcı eserler kazandırmaya devam ediyor
İki katlı olarak inşa edile-

cek projede zemin katta 9 
ve 1. katta 9 olmak üzere 40-
45 m2 büyüklüğünde toplam 
18 dükkan bulunuyor. Projede 
ayrıca kadın kooperatifinin 
kullanabileceği yöresel ürün ve 
hediyelik eşya satışına uy-
gun dükkanlar ile kafe de yer 
alıyor.

Projenin fiziki ilerlemesinde 

şu anda ilk katın beton dökü-
mü yapılıyor.

Projenin 2. etabında ise 
1. etap karşısındaki belediye 
dükkanları ve pazar alanını 
kapsayan alan için yapım işi 
ihalesi gerçekleşecek. Bu pro-
jenin alanı yaklaşık 1500 m2 
olup, proje kapsamında çevre 
ve meydan düzenlemesi (pey-
zaj) ile 30 m2 büyüklüğünde 6 

adet satış dükkanı bulunuyor.
Giresun Belediye Başkanı 

Aytekin Şenlikoğlu vatandaş-
ların beklenti, istek ve talepleri 
doğrultusunda proje geliştirdi-
ğini söyleyerek: “Vatandaşla-
rımız istek ve görüşlerine çok 
değer veriyoruz. Bu anlayışla 
yola çıkarak projemizi uygula-
maya başlıyoruz ve sunduğu-
muz her hizmette halkımızın 

mutlu ve huzurlu bir yaşam 
sürmesini ön planda tutuyoruz. 
Bu anlamda Sokakbaşı’mızı 
güzel bir proje ile yeniden can-
landırmak, hareketlendirmek 
istedik ve projemizin 1. etabı-
nın startını verdik. Giresunlu-
ların çok beğeneceği projemizi 
kısa zamanda tamamlayarak 
halkımızın hizmetine sunaca-
ğız.” dedi.

Tığlı,”2017’de  Erdoğan 
tarafından açılışı yapılan 

Şebinkarahisar Dönençay 
Göleti’nin kesin kabulünün ya-
pılmadığını  da verilen yanıtlar 
arasında yer almaktaydı.”dedi

CHP Giresun Milletvekili 
Necati Tığlı,” verilen yanıtın 
üzerinden bir buçuk yıl geçti.  
Bu göletlerle tarım alanları 
sulanacak, hayvancılık ge-
lişecekti fakat vatandaşımız 

hala bekliyor. Derede su yok. 
Alucra Göletinde çatlak olduğu 
için buranın beslediği 30 
kilometrelik Bağırsak Deresi 
kurudu. İçinde ki canlılar öldü. 
Barındırdığı sucul hayat yok 
oldu. Gölet yok, nihayetinde 
sulama da yok, yani burada 
tarım sona erdi. Hayvancılık 
bitmek üzere. Kelkit Vadisinde-
ki ilçelerimiz Şebinkarahisar, 
Alucra ve Çamoluk’ta ne Ziraat 
Mühendisi var ne de Veteriner 
Hekim. Köylüye hizmet gitmi-
yor. Köylü bırakın hayvanlarını 
tedavi ettirmeyi yeni doğan 
buzağısına küpe bile takmak 
için veteriner hekim bulamıyor. 
Hani köylü milletin efendisiydi” 
dedi

Tığlı, TBMM Genel Kurulun-
da yaptığı konuşmada: “DSİ 
geçtiğimiz günlerde, 2017 
yılında Sayın Cumhurbaşka-

nının uzaktan açılışını yaptığı 
Şebinkarahisar Dönençay Gö-
leti’nin tamamlandığını daha 
yeni duyurdu. Oysa açılışı 5 yıl 
önce yapılmıştı. Şimdi merak 
ediyoruz. Acaba yapımı devam 
eden, inşaatı bitmemiş diğer 
göletlerin açılışını yapacak 
mı?

Alucra Göleti, Tepeköy 
Göleti, Aktepe Göleti, Yeşil-
yurt Göleti, Haşhaş Göleti 
ve Çalgan Göleti’nin her biri 
ihale edildiğinden bu yana 
neredeyse 10-15 yıl geçti. Bu 

göletlerden Alucra Göleti 2018 
yılında su tutmaya başlamıştı. 
Gövdesindeki çatlaktan dolayı 
geçtiğimiz yıllarda tehlike arz 
ettiği için yakın köylerde ki ev-
ler boşaltılmıştı. Hala hizmete 
alınamadı. Haşhaş Göleti de 
su sızdırmaktadır. Anlaşılan o 
ki bu göletlerin yapım aşama-
sında çok büyük mühendislik 
sorunları var. Zaten diğer gö-
letlerde tamamlanamamıştır. 
Bu gölet inşaatlarında sürekli 
müteahhit ve taşeron değiş-
tiği için büyük kamu zararları 
ortaya çıkmaktadır. Yani AKP 
döneminde başlayan göletler-
den bir tanesi bile tamamla-
namadı. Hani AKP İktidarında 
bu göletlerle tarım arazileri 
sulanacaktı, maalesef hiçbiri 
çiftçinin hizmetine sunulamadı” 
şeklinde konuştu.

Haber: Hakan Çelebi

Necati Tığlı 2 Göleti Sordu
CHP Giresun Mil-

letvekili Necati 
Tığlı, Alucra ve 
Şebinkarahisar 

ilçesinde ki gölet-
ler için yetkilileri 

uyardı

Giresun Belediyesi şehir 
genelindeki yol ve kal-

dırım çalışmalarına aralıksız 
devam ediyor. Belediye ekip-
leri tarafından şehrin birçok 
mahalle, cadde ve sokağında 
üst yapı çalışmaları aralıksız 
olarak sürdürülüyor. 

Vatandaşlardan gelen istek 
ve taleplerin yanı sıra saha 
gezilerini de değerlendiren 
ekipler belirlenen eksiklik-
lerin giderilmesi için mesai 
mefhumu gözetmeksizin 
çalışıyor. Yürütülen çalışmalar 
ile yıllardan beri süre gelen ve 
çözümlenmeyi bekleyen böl-
gelerdeki sorunlar giderilerek 
vatandaşlara daha konforlu 

bir yaşam imkanı sunuluyor.
Bu kapsamda; Hacıhüse-

yin Mahallesi Yeşil Sokak’ta 
parke ve kaldırım yenileme, 
Sanayi Sitesi’nde parke tami-
ratı, Aksu Mahallesi Boğacık 
Mevkii’nde parke ve kaldırım 
yenileme ve Erikliman Mahal-
lesi’nde yeni imar yolu açma 
çalışması yürütülüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü yet-
kilileri, amaçlarının mahalle 
sakinlerine daha sağlıklı ve 
konforlu bir yaşam sunmak 
olduğunu belirterek: “Bu-
nun için çok çalışmaya ve 
hemşehrilerimize hizmetin 
en güzelini vermeye devam 
edeceğiz” dedi.

Mahalleler Güzelleşiyor

Atatürk Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi Müdürü, 
ekoturizm uzmanı Zekeriya 
Karakayalı ile Tarsus Üniver-
sitesi Meslek Yüksekokulu 
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü 
Öğretim Görevlisi Dr. Kemal 
Enes, Giresun Üniversitesi 
Turizm Fakültesi Rekreasyon 
Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim 
Üyesi Bayram Kanca tarafın-
dan doğal ortamda yetişen 
mantarlar araştırıldı.

Araştırmaya ait “Giresun’da 
Doğal Olarak Yetişen Yenile-
bilir Mantarların Gastronomik 
Değeri” konulu makale, Ordu 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Araştırmaları Dergisi’nde 
yayımlandı.

Makalede, il genelinde yeti-
şen tüketilebilen mantarlar ve 
bunlarla hazırlanan yemekler 
de yer alıyor. Karakayalı, AA 
muhabirine, Giresun mutfağın-
da yenilebilir yabani mantar-
ların hangi türlerinin tüketildiği 
ve yemeklerine ilişkin araştır-
ma yaptıklarını söyledi.

Çalışmada, yenilebilir 
yabani mantarları bilen ve mut-
faklarında kullanan deneyimli 
kişilerle görüştüklerini ifade 
eden Karakayalı, şu değerlen-

dirmede bulundu:
“Giresun merkez ile Bulan-

cak, Keşap, Eynesil, Dereli, 
Yağlıdere, Şebinkarahisar ve 
Alucra ilçelerinde 23 kişi ile gö-
rülerek veri toplandı. Araştırma 
sonucuna göre, Giresun’un 
kadimden gelen yenilebilir 
mantar çeşitliğine ve yemek 
kültürüne sahip olduğu, ilde 
18 aileye mensup 45 mantar 
türünün tüketildiği, mantarlar-
dan köfte, kavurma, kızartma, 
közleme, dible ve pilavdan 
oluşan çok çeşitli yemeklerin 
yapıldığı tespit edildi.”

Karakayalı, mantar se-
zonunun nisan sonundan 
başlayarak kasımın ortalarına 
kadar sürdüğünü belirterek, 
çalışmayla Giresun’da en faz-
la mantar türü bilen kişilerin 
orta bölgelerdeki Dereli ve 
Yağlıdere ilçelerinde yer aldığı 
bilgisine ulaşıldığını vurguladı.

Giresun’un coğrafi ve iklim 
özellikleri nedeniyle zehirli ve 
zehirsiz çok sayıda mantara 
ev sahipliği yaptığının altını 
çizen Karakayalı, “Alanda 
zehirli olmadığı halde zehirli 
addedilerek tüketilmeyen 
birçok mantar türü olduğu gö-
rülmüştür. Literatürde tüketimi 

sakıncalı olduğu belirtilen bazı 
mantar türlerinin ise tüketildiği 
görüldü. Bu konuda yapılacak 
eğitim faaliyetleri, yörede man-
tar çeşitliliğinin korunmasını ve 
kullanımına katkı sağlayacak-
tır.” dedi.

Karakayalı, Giresun mutfak 

kültürünün bir parçası olan 
bu mantarların da yapılacak 
bilimsel çalışmalarla ortaya 
çıkarılması gerektiğine işaret 
ederek, kentte yenilen mantar 
ve mantar yemekleri hakkında 
sınırlı sayıda çalışma bulundu-
ğunu kaydetti. GİRESUN (AA)

Giresun’da tüketilebilen 45 
tür mantar olduğu belirlendi

Giresun’da yapılan araştırmada, farklı şekillerde tüketilebilen 45 tür mantar tespit edildi
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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

428 Ekim 
2022 Cuma www.giresungundem.com

Protokol sayısıysa; 
Bir ‘Bucak’ Müdürü... 
Birde ‘Karakol’ Komutanı 

olmak üzere; 
Topu-topu iki kişi kadar 

filandı.. 
Kurumsal ve resmi ‘birim’ 

olarak da; 
Küçük bir nahiye müdürlüğü 

binası... 
Yine küçük ölçekte bir Ka-

rakol... 
Daha çok tek öğretmenin 

çalıştığı bir İlkokul... 
Orman İşletme Şefliği... 
Hava durumlarının çetelesini 

tutan bir Metroloji Birimi.. 
Uzaklarla iletişim kurabilmek 

için bir Telgrafhane... 
Şahsa mahsus 

mülkiyetlerden ise; 
Ortasında ‘odun 

sobası’ olan bir-iki 
Kahvehane... 

Bucak yerleşke-
sinde yaşayanların 
ve yaz mevsiminde 
buraya üç-dört ay 
konaklamaya gelen 
‘yaylacıların’ et ihtiya-

cını sağlamak için bir-iki Kasap 
ve ‘gaz, tuz, şeker’ benzeri 
ihtiyaçları satan birkaç esnafın 
bulunduğu bir yerleşke sohbeti-
ni yapacağımız Bucak... 

Nahiyenin ismini söyleme-
den -sizin de farkına varaca-
ğınız üzere- sürekli ‘Bucak’ 
diyorum... 

Çünkü, sohbetini yaptığımız 
‘tarih yerleşkenin’ kuruluş çok 
eskilere dayandığı gibi Dereli 
ilçesinin ‘nahiye’ olma tarihin-
den 60 yıl daha geriye dayan-
maktadır... 

Ve Osmanlı kayıtlarında 
‘KURIK’ olan bu ‘Nahiyemiz’ 
süreç içerisinde hem ‘KULUK-

KAYA’ olarak unva-
nını sürdürmüş... 

Ve bir zaman 
sonra da Nahiyeyi 
yöneten Yavuz 
Kemal Erkin isimli 
Müdür, bu ilçeye 
kendi adını vererek 
‘YAVUZKEMAL’ 
olmuştur... 

Nahiyeye kendi 
ismini veren müdür; 

Birinci görselde paylaştığım 
fotoğrafta ve bir Cumhuriyet 
Bayramı protokol da Karakol 
Komutanıyla oturan kişidir 
Yavuzkemal (Erkin).. 

Burada bir ara bilgi notu 
daha düşmek istiyorum, o da 
şu;

Öğretmen olduğum ilk yıllar-
da Dereli ilçesinin ilk belediye 
başkanı Muzaffer Ocak, ilçe 
parkında yapılan özel bir soh-
bette şöyle

diyordu; 
‘Yavuzkemal’in de, Dereli 

Nahiyesinin de son ‘Bucak 
Müdürü’ Yavuz Kemal Erkin’dir” 
diye dinlemiştim... 

Şimdi asıl haftalık sohbet 
konumuz olan ‘Cum-
huriyet Bayramı’ söy-
leşisine geri dönecek 
olursak; 

Görselde pay-
laştığım fotoğrafta 
da görüldüğü gibi 
(yapıldığı tarihi pek 
saptayamadım) 
muhtemelen 1954-
55 yılları arasında 
yapılan bir Cumhuri-

yet Bayramı töreni... 
O dönemin Yavuzkemal 

Nahiye Yerleşkesi; 
Deniz seviyesinden ‘rakım’ 

olarak 1400 küsur metre yük-
seklikte olsa da... 

Hemen-hemen her gün 
sis ve duman başından eksik 
olmasa da... 

Protokol sayısı çok eksik 
kalsa da; 

Cumhuriyet Bayramı başta 
olmak üzere, bütün ‘milli 
bayramları’ inanarak ve yürek 
coşkusuyla kutlarlardı... 

Ve ‘cumhuriyetine’ bağlı o 
idealist yöneticiler ki; 

Deri koltuklarda oturmayı 
düşlemezlerdi... 

Onlar ‘protokol zevatının’ 
önüne kurulan çiçekli ve su 
sürahisi konulan ‘sehpaları’ pek 
bilmezlerdi... 

Onlara; 
Gürgen ağacından yapılmış 

ağaç bir sandalye artarda-ye-
terdi... 

Hele hele ‘Cumhuriyet Bay-
ramlarında’ birde ‘davul-zurna’ 
temin ederlerse, bu keyif onlara 
yeterdi... 

(Davul-zurna 
görseli de vardı 
ama ben burada 
paylaşmadım) 

Üstelik fazla 
şatafat onların 
neyineydi!!? 

Şimdi siz ‘sohbet 
paydaşlarımdan’ 
özel bir ricam ola-
cak, o da şu; 

Lütfen paylaş-
tığım görsellere bir kez daha 
bakın... 

Protokol da sadece ‘Bu-
cak’ müdürüyle birde ‘Karakol 
Komutanı’ ve birde ‘Cumhuri-
yet Bayramıyla’ ilgili konuşma 
yapan kamu görevlisinden ve 
birde halktan başka kimseyi 
görebildiniz mi? 

Hayır...
Halbuki ‘KULAKKAYA’ veya 

‘YAVUZKEMAL’ denildi mi;
Vilayet merkezinde oturan 

zenginlerin yerleşkesidir bu 
yerleşke... 

Yani, zenginlerin ve ‘zade-
lerin’ sahil sıcağından kaçmak 
için ‘sayfiye’ olarak kullanıldığı 
ve temiz havanın soluklandığı 
yerdir Yavuzkemal Nahiyesi... 

Bu tespiti yaptıktan sonra; 
İnsanın yine ‘hınzırlığı’ dep-

reşiyor!.. 
Kalıplaşmış düşüncelerden 

farklı düşünesi geliyor!
Ve düşünmeden edemiyor; 
Üç ay, dört ay, yaylaların 

temiz havasını teneffüs edip 
kokluyorsunuz... 

Etiyle-sütüyle besleniyorsu-
nuz... 

Üretenin ‘yemeye’ kıyama-
dığı kaymağı, peyniri ağzınızı 
yalayarak mideye indiriyorsu-
nuz... 

Neden bir gün olsun;
Halkın kutladığı ‘milli 

bayramlara katılıp kutlamı-
yorsunuz? diye sorası geliyor 
insanın... 

Özetlersek; 
Bundan 60-70 yıl öncesi 

‘idari yerleşkeler’ en yüksek 
dağların başında da olsa ‘milli 
bayramlar’ milli bütünlük içe-
risinde ve büyük bir coşkuyla 
kutlanırdı... 

Varsın; 
Yerleşkede var olan makam-

ların ‘çelenk koyacakları’ bir 
Atatürk Heykeli veya Cumhuri-
yetin bir simgesi olmasın... 

Onlar; 
Ortaya bir masa koyarlar... 
Asılması gereken yerlere 

bayraklarını asarlar... 
Masanın üzerine de ‘demir-

başa kayıtlı’ Atatürk Büstünü 
koyarlar... 

Ve hemen önüne de say-
gılarını çelenkle belirtecekleri 
‘çelenklerini’ koyup ve şiirler 
okuyup, günün konuşmasını 
yaparlar... 

(Tıpkı görselde paylaştığım 
fotoğraftaki gibi) 

Şimdilik; 
Hoş ve hoşça kalın... 
NOT; Görselde paylaştığım 

fotoğraflar, Kulakkaya Metro-
loji biriminden emekli Hüseyin 
GÜNGÖR (namı diğer) METO 
Hüseyin’in fotoğraf arşivinden-
dir...

DAĞ BAŞINDA BİR NAHİYE VARDI 
VİLAYET MERKEZİNE ÇOK UZAKDI 

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Uzunalioğlu; ”Karayolu yetkilileri 
2 aydan bu yana 200 met-

relik bir yol girişi düzenlemesini bile 
yapamadılar. Bu çileyi Giresunlulara 
çektirmeye kimsenin hakkı yok” dedi. 
Karayollarının Giresun’a adeta üvey 
evlat muamelesi yaptığını, bozuk 
işlemeyen yolları adeta görmezden 
geldiğini söyleyen CHP İl Başkanı 
Gültekin Uzunalioğlu, bu kuruluşun 
Giresun’da yaptığı işlerin hiç birinin 
yüz güldürmediğini, Giresun halkını 
mağdur ettiğini  belirterek; “Başlatılan 
imalatlar bitirilemiyor, böyle ortada bı-
rakacaksanız başlamasanız da olur-
du. Eğribel tüneli bir türlü açılamıyor, 
Dereli yolu bitmiyor, bazı bölgelerdeki 
yollar yıllardır yapılmıyor, yapılan yol-
lar ise delik deşik, yayla yolları tehlike 
arz ediyor. Akp yetkilileri çağrılarımızı 
duymazdan geliyorsunuz, Giresun 
halkına bu yolları mı yakıştırıyorsu-
nuz? İktidara mensup milletvekilleri, 
Giresun’daki eksik sorunlu yolların 
bir an önce bitirilmesini sağlamalı, 
takibini yapmalıdır. Önümüz kış, 
bu kışı da böyle geçirirsek bu şehir 
sizi affetmeyecek, biz 7 ay sonra bu 
hizmetleri zaten yerine getireceğiz, 
giderken hiç değilse HELALLİK ALIP 
GİDİN” şeklinde konuştu.

UZUNALiOGLU BATLAMA YOLU iCiN iSYAN ETTi!..
CHP İl Başkanı Uzunalioğlu, Batlama Yolunun halkı perişan ettiğini ifade ederek Batlama Vadisi’ne yönelik bir önyargı olup olmadığının açıklanmasını istedi

TAZiYE...
Giresun'un saygın avukatlarından 

Kadir Maden'in ölümü bizleri derinden 
üzmüştür. Dün toprağa verilen 

Maden'e rahmet, kederli ailesine ve 
tüm dostlarına sabırlar diliyoruz. 

Giresun Gündem Gazetesi...



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

428 Ekim 
2022 Cuma www.giresungundem.com

Protokol sayısıysa; 
Bir ‘Bucak’ Müdürü... 
Birde ‘Karakol’ Komutanı 

olmak üzere; 
Topu-topu iki kişi kadar 

filandı.. 
Kurumsal ve resmi ‘birim’ 

olarak da; 
Küçük bir nahiye müdürlüğü 

binası... 
Yine küçük ölçekte bir Ka-

rakol... 
Daha çok tek öğretmenin 

çalıştığı bir İlkokul... 
Orman İşletme Şefliği... 
Hava durumlarının çetelesini 

tutan bir Metroloji Birimi.. 
Uzaklarla iletişim kurabilmek 

için bir Telgrafhane... 
Şahsa mahsus 

mülkiyetlerden ise; 
Ortasında ‘odun 

sobası’ olan bir-iki 
Kahvehane... 

Bucak yerleşke-
sinde yaşayanların 
ve yaz mevsiminde 
buraya üç-dört ay 
konaklamaya gelen 
‘yaylacıların’ et ihtiya-

cını sağlamak için bir-iki Kasap 
ve ‘gaz, tuz, şeker’ benzeri 
ihtiyaçları satan birkaç esnafın 
bulunduğu bir yerleşke sohbeti-
ni yapacağımız Bucak... 

Nahiyenin ismini söyleme-
den -sizin de farkına varaca-
ğınız üzere- sürekli ‘Bucak’ 
diyorum... 

Çünkü, sohbetini yaptığımız 
‘tarih yerleşkenin’ kuruluş çok 
eskilere dayandığı gibi Dereli 
ilçesinin ‘nahiye’ olma tarihin-
den 60 yıl daha geriye dayan-
maktadır... 

Ve Osmanlı kayıtlarında 
‘KURIK’ olan bu ‘Nahiyemiz’ 
süreç içerisinde hem ‘KULUK-

KAYA’ olarak unva-
nını sürdürmüş... 

Ve bir zaman 
sonra da Nahiyeyi 
yöneten Yavuz 
Kemal Erkin isimli 
Müdür, bu ilçeye 
kendi adını vererek 
‘YAVUZKEMAL’ 
olmuştur... 

Nahiyeye kendi 
ismini veren müdür; 

Birinci görselde paylaştığım 
fotoğrafta ve bir Cumhuriyet 
Bayramı protokol da Karakol 
Komutanıyla oturan kişidir 
Yavuzkemal (Erkin).. 

Burada bir ara bilgi notu 
daha düşmek istiyorum, o da 
şu;

Öğretmen olduğum ilk yıllar-
da Dereli ilçesinin ilk belediye 
başkanı Muzaffer Ocak, ilçe 
parkında yapılan özel bir soh-
bette şöyle

diyordu; 
‘Yavuzkemal’in de, Dereli 

Nahiyesinin de son ‘Bucak 
Müdürü’ Yavuz Kemal Erkin’dir” 
diye dinlemiştim... 

Şimdi asıl haftalık sohbet 
konumuz olan ‘Cum-
huriyet Bayramı’ söy-
leşisine geri dönecek 
olursak; 

Görselde pay-
laştığım fotoğrafta 
da görüldüğü gibi 
(yapıldığı tarihi pek 
saptayamadım) 
muhtemelen 1954-
55 yılları arasında 
yapılan bir Cumhuri-

yet Bayramı töreni... 
O dönemin Yavuzkemal 

Nahiye Yerleşkesi; 
Deniz seviyesinden ‘rakım’ 

olarak 1400 küsur metre yük-
seklikte olsa da... 

Hemen-hemen her gün 
sis ve duman başından eksik 
olmasa da... 

Protokol sayısı çok eksik 
kalsa da; 

Cumhuriyet Bayramı başta 
olmak üzere, bütün ‘milli 
bayramları’ inanarak ve yürek 
coşkusuyla kutlarlardı... 

Ve ‘cumhuriyetine’ bağlı o 
idealist yöneticiler ki; 

Deri koltuklarda oturmayı 
düşlemezlerdi... 

Onlar ‘protokol zevatının’ 
önüne kurulan çiçekli ve su 
sürahisi konulan ‘sehpaları’ pek 
bilmezlerdi... 

Onlara; 
Gürgen ağacından yapılmış 

ağaç bir sandalye artarda-ye-
terdi... 

Hele hele ‘Cumhuriyet Bay-
ramlarında’ birde ‘davul-zurna’ 
temin ederlerse, bu keyif onlara 
yeterdi... 

(Davul-zurna 
görseli de vardı 
ama ben burada 
paylaşmadım) 

Üstelik fazla 
şatafat onların 
neyineydi!!? 

Şimdi siz ‘sohbet 
paydaşlarımdan’ 
özel bir ricam ola-
cak, o da şu; 

Lütfen paylaş-
tığım görsellere bir kez daha 
bakın... 

Protokol da sadece ‘Bu-
cak’ müdürüyle birde ‘Karakol 
Komutanı’ ve birde ‘Cumhuri-
yet Bayramıyla’ ilgili konuşma 
yapan kamu görevlisinden ve 
birde halktan başka kimseyi 
görebildiniz mi? 

Hayır...
Halbuki ‘KULAKKAYA’ veya 

‘YAVUZKEMAL’ denildi mi;
Vilayet merkezinde oturan 

zenginlerin yerleşkesidir bu 
yerleşke... 

Yani, zenginlerin ve ‘zade-
lerin’ sahil sıcağından kaçmak 
için ‘sayfiye’ olarak kullanıldığı 
ve temiz havanın soluklandığı 
yerdir Yavuzkemal Nahiyesi... 

Bu tespiti yaptıktan sonra; 
İnsanın yine ‘hınzırlığı’ dep-

reşiyor!.. 
Kalıplaşmış düşüncelerden 

farklı düşünesi geliyor!
Ve düşünmeden edemiyor; 
Üç ay, dört ay, yaylaların 

temiz havasını teneffüs edip 
kokluyorsunuz... 

Etiyle-sütüyle besleniyorsu-
nuz... 

Üretenin ‘yemeye’ kıyama-
dığı kaymağı, peyniri ağzınızı 
yalayarak mideye indiriyorsu-
nuz... 

Neden bir gün olsun;
Halkın kutladığı ‘milli 

bayramlara katılıp kutlamı-
yorsunuz? diye sorası geliyor 
insanın... 

Özetlersek; 
Bundan 60-70 yıl öncesi 

‘idari yerleşkeler’ en yüksek 
dağların başında da olsa ‘milli 
bayramlar’ milli bütünlük içe-
risinde ve büyük bir coşkuyla 
kutlanırdı... 

Varsın; 
Yerleşkede var olan makam-

ların ‘çelenk koyacakları’ bir 
Atatürk Heykeli veya Cumhuri-
yetin bir simgesi olmasın... 

Onlar; 
Ortaya bir masa koyarlar... 
Asılması gereken yerlere 

bayraklarını asarlar... 
Masanın üzerine de ‘demir-

başa kayıtlı’ Atatürk Büstünü 
koyarlar... 

Ve hemen önüne de say-
gılarını çelenkle belirtecekleri 
‘çelenklerini’ koyup ve şiirler 
okuyup, günün konuşmasını 
yaparlar... 

(Tıpkı görselde paylaştığım 
fotoğraftaki gibi) 

Şimdilik; 
Hoş ve hoşça kalın... 
NOT; Görselde paylaştığım 

fotoğraflar, Kulakkaya Metro-
loji biriminden emekli Hüseyin 
GÜNGÖR (namı diğer) METO 
Hüseyin’in fotoğraf arşivinden-
dir...

DAĞ BAŞINDA BİR NAHİYE VARDI 
VİLAYET MERKEZİNE ÇOK UZAKDI 

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Uzunalioğlu; ”Karayolu yetkilileri 
2 aydan bu yana 200 met-

relik bir yol girişi düzenlemesini bile 
yapamadılar. Bu çileyi Giresunlulara 
çektirmeye kimsenin hakkı yok” dedi. 
Karayollarının Giresun’a adeta üvey 
evlat muamelesi yaptığını, bozuk 
işlemeyen yolları adeta görmezden 
geldiğini söyleyen CHP İl Başkanı 
Gültekin Uzunalioğlu, bu kuruluşun 
Giresun’da yaptığı işlerin hiç birinin 
yüz güldürmediğini, Giresun halkını 
mağdur ettiğini  belirterek; “Başlatılan 
imalatlar bitirilemiyor, böyle ortada bı-
rakacaksanız başlamasanız da olur-
du. Eğribel tüneli bir türlü açılamıyor, 
Dereli yolu bitmiyor, bazı bölgelerdeki 
yollar yıllardır yapılmıyor, yapılan yol-
lar ise delik deşik, yayla yolları tehlike 
arz ediyor. Akp yetkilileri çağrılarımızı 
duymazdan geliyorsunuz, Giresun 
halkına bu yolları mı yakıştırıyorsu-
nuz? İktidara mensup milletvekilleri, 
Giresun’daki eksik sorunlu yolların 
bir an önce bitirilmesini sağlamalı, 
takibini yapmalıdır. Önümüz kış, 
bu kışı da böyle geçirirsek bu şehir 
sizi affetmeyecek, biz 7 ay sonra bu 
hizmetleri zaten yerine getireceğiz, 
giderken hiç değilse HELALLİK ALIP 
GİDİN” şeklinde konuştu.

UZUNALiOGLU BATLAMA YOLU iCiN iSYAN ETTi!..
CHP İl Başkanı Uzunalioğlu, Batlama Yolunun halkı perişan ettiğini ifade ederek Batlama Vadisi’ne yönelik bir önyargı olup olmadığının açıklanmasını istedi

TAZiYE...
Giresun'un saygın avukatlarından 

Kadir Maden'in ölümü bizleri derinden 
üzmüştür. Dün toprağa verilen 

Maden'e rahmet, kederli ailesine ve 
tüm dostlarına sabırlar diliyoruz. 

Giresun Gündem Gazetesi...

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

528 Ekim 
2022 Cuma www.giresungundem.com

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

CEZALARI DOLDU!

Süper Amatör 
Kümede Neler Yaşandı?

Giresun Süper Amatör 
Lig’de 2022-2023 futbol 
sezonu ikinci hafta müsa-
bakaları tamamlandı.

Haftaya lider giren 
Yeniyolspor koltuğu koru-
mayı başarırken, Ali Durağı 
Gençlikspor’u 1-0 geriden 
gelip 2-1 mağlup etmeyi 
başardı.

Es Es Gençlikspor da 
ikide iki yapan takımlardan 
birisi oldu. Espiye temsilcisi 
deplasmanda Pirazizspor’u 
3-0’la geçerek ikinci sırada 
yer aldı.

1957 Espiyespor dep-
lasmanda son şampiyon 
Tireboluspor karşısında 3 
puanı 2-1’lik skorla alırken 

6 puana yükseldi. Tirebo-
luspor ilk iki haftada puanla 
tanışamadı.

HENÜZ PUANLA 
TANIŞAMADILAR

Keşap Belediyespor ilk 
haftadaki Tirebolu galibiye-
tinden sonra Doğankent’te 
de 3 puanın sahibi oldu ve 
1-0’lık skorla güldü.

Haftanın en gollü ma-
çında Batlamaspor, Bulan-
cak İhsaniye Gençlikspor’u 
4-3 yenerek bu sezonki ilk 
galibiyetini elde etti. İlk iki 
haftanın ardından Doğan-
kentspor, Tireboluspor ve 
Bulancak İhsaniyespor 
puan elde edemediler.

Eynesil Belediye Spor’un 
Sırtı Güçlendi!

TFF 3.Lig 2.Gruptaki 
temsilcimiz Amberçay 

Eynesil Belediyespor’un 
sırt sponsoru BC GROUP 
OF COMPANIES firması 
oldu. 

Turuncu-mavili kulüp-
ten yapılan açıklamada; 
“ 2022-2023 sezonu 
forma sırt sponsoru-

muz “BC GROUP OF 
COMPANIES” şirketi 
olmuştur. Kulübümüze 
vermiş olduğu destek 
dolayısıyla kıymetli iş 
adamı Barış Çoktin’e 
ve BC GROUP yöne-
tim kuruluna camiamız 
adına teşekkür ederiz.” 
denildi.

Bitexen 
Giresunspor’un 

Konyaspor’la evinde 
oynadığı maçta taraf-
tarlarının neden olduğu 
saha olayları nedeniyle 
PFDK’dan yeşil-beyazlı-
lara ceza yağmıştı.

Buna göre; Batı Alt Tri-
bün Batı Alt D bloka giriş 
yapan seyircilerin elekt-
ronik bilet kapsamındaki 

kartlarının toplamda takip 
eden 2 ev sahibi müsa-
bakada bloke edilmesine 
karar verilmişti.

Bu kapsamda bu 
tribünlerde yer alan se-
yircilerin cezası Ankara-
gücü maçıyla doldu. Ta-
raftarlarımız iç sahada 
oynanacak İstanbulspor 
maçında tribünlerdeki 
yerlerini alabilecek.

Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun 
resmi internet site-

sinden yapılan açıklamaya 
göre haftanın programı ve 
karşılaşmaları yönetecek 
hakemler şu şekilde;

28 EKİM CUMA
20.00 Fatih Karagüm-

rük - Galatasaray: Bahattin 
Şimşek (Atatürk Olimpiyat)

29 EKİM CUMARTESİ
14.30 Konyaspor - Ka-

sımpaşa: Atilla Karaoğlan 
(Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Alanyaspor - Ga-
ziantep FK: Arda Kardeşler 
(Kırbıyık Holding)

30 EKİM PAZAR
14.30 MKE Ankaragücü 

- Hatayspor: Yaşar Kemal 
Uğurlu (Eryaman)

17.00 Kayserispor - 
Adana Demirspor: Volkan 
Bayarslan  (RHG Enertürk 
Enerji)  

17.00 Beşiktaş - Ümrani-
yespor: Tugay Kaan Numa-
noğlu (Vodafone Park

20.00 İstanbulspor - Fe-
nerbahçe: Mustafa Kürşad 
Filiz (Atatürk Olimpiyat)

31 EKİM PAZARTESİ
20.00 Sivasspor - An-

talyaspor: Mete Kalkavan 
(Sivas 4 Eylül)

20.00 Başakşehir - Gi-
resunspor: Mert Güzenge 
(Başakşehir Fatih Terim)

BASAKSEHiR MACININ
HAKEMi; MERT GUZENGE
Spor Toto Süper Lig’de 12’nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. VavaCars Fatih Karagümrük 

ile Galatasaray arasında oynanacak olan haftanın açılış karşılaşmasını Bahattin Şimşek yönetecek

BAL’da 8. Sezonu yaşayan 
ve ligde sıkıntılı günler 

yaşayan 8. Sırada yer alan 
Görelespor, Pazar günü kendi 
evi ve seyircisi önünde 7. Sırada 

yer alan Karasamsun Spor ile 
karşılaşacak. 

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 
4.grupta mücadele eden ve yeni 
Teknik Direktörü İbrahim Yıldırım 

ile oynadığı ilk maçtan mağlup 
ayrılan Yeşil-Beyazlılar,kötü 
gidişata dur demek istiyor.  Yeni 
Teknik Direktörü İbrahim Yıldı-
rım ile seyircisi önüne çıkacak 

olan  Görelespor ligde oynadığı 4 
maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 
2 mağlubiyet alarak 8. Sırada yer 
alırken, rakip Karasamsun Spor 
ise 7. Sırada bulunuyor.

Görelespor, Kötü Gidişata 
Dur Demek İstiyor



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Ekim 2022 Cuma

 

 

 

Keşap 
Belediyespor 

bu yıl çok farklı

Giresun Süper 
Amatör Lig’de 

yer alan Keşap Beledi-
yespor’da ilk 2 haftada 
alınan galibiyetler yüz-
leri güldürdü.

Sezonun ilk hafta 
maçında kendi sahasın-
da Tireboluspor’u 4-2 
yenen kırmızı-yeşilliler 
geçtiğimiz hafta sonu 

deplasmanda oynadığı 
maçta Doğankentspor’u 
1-0 yenerek ligde iddialı 
olduğunu kanıtladı.

Keşap Belediyespor 
ligin üçüncü haftasında 
Pazar günü sahasında 
Pirazizspor’u konuk 
edecek. Maç Keşap İlçe 
Stadı’nda saat 13.00’te 
başlayacak

FIRAT AKYOL TV
YOUTUBE KANALI

Dünyaya Açılan Pencereniz
Sizin Kanalınız

YouTube

ABONE OLMAYI UNUTMAYIN!

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.
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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.FENERBAHÇE A.Ş. ...................... 10 ........7 ........ 2 ....... 1 ........ 29 ....... 10 .......19 .........23
2.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. .......... 11 ........6 ........ 4 ....... 1 ........ 22 ....... 12 .......10 .........22
3.TRABZONSPOR A.Ş. ................... 11 ........6 ........ 3 ....... 2 ........ 16 ....... 13 .......3 ...........21
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ...... 10 ........6 ........ 2 ....... 2 ........ 13 ....... 4 .........9 ...........20
5.BEŞİKTAŞ A.Ş. .............................. 11 ........5 ........ 4 ....... 2 ........ 20 ....... 14 .......6 ...........19
6.ARABAM.COM KONYASPOR ... 11 ........5 ........ 4 ....... 2 ........ 11 ....... 5 .........6 ...........19
7.YUKATEL KAYSERİSPOR .......... 11 ........6 ........ 1 ....... 4 ........ 15 ....... 10 .......5 ...........19
8.GALATASARAY A.Ş..................... 10 ........5 ........ 3 ....... 2 ........ 12 ....... 9 .........3 ...........18
9.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ................. 10 ........4 ........ 3 ....... 3 ........ 15 ....... 12 .......3 ...........15
10.CORENDON ALANYASPOR .... 11 ........3 ........ 4 ....... 4 ........ 16 ....... 21 .......-5 .........13
11.KASIMPAŞA A.Ş. ........................ 11 ........4 ........ 1 ....... 6 ........ 9 ......... 20 .......-11 .......13
12.V. FATİH KARAGÜMRÜK ........ 10 ........3 ........ 3 ....... 4 ........ 19 ....... 18 .......1 ...........12
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR........ 11 ........2 ........ 4 ....... 5 ........ 11 ....... 14 .......-3 .........10
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 10 ........3 ........ 1 ....... 6 ........ 13 ....... 19 .......-6 .........10
15.ATAKAŞ HATAYSPOR ............... 10 ........3 ........ 1 ....... 6 ........ 7 ......... 15 .......-8 .........10
16.BITEXEN GİRESUNSPOR......... 10 ........2 ........ 3 ....... 5 ........ 7 ......... 14 .......-7 ...........9
17.MKE ANKARAGÜCÜ ................ 10 ........2 ........ 2 ....... 6 ........ 10 ....... 18 .......-8 ...........8
18.İSTANBULSPOR A.Ş. ................. 10 ........2 ........ 2 ....... 6 ........ 8 ......... 17 .......-9 ...........8
19.H. ÜMRANİYESPOR .................. 10 ........0 ........ 3 ....... 7 ........ 8 ......... 16 .......-8 ...........3

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

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

Taraftar gruplarından 
Yokuş, Giresunspor 
kulübünün yaptığı 

açıklamaya ithafen cevap 
hakkını kullandı. Açıklama şu 
şekilde: “Tesislere gidip son 
haftalarda alınan kötü sonuç-
ların karşılığı olarak yapılan 
tepki gurubumuza aittir. Video-
ları kırparak değil, tamamının 
servis edilmesini istiyoruz. 
Bizler için başlatılan yasal sü-

recin takipçisiyiz. Biz bu yola 
çıktığımızda her şeyi göze 
alan kişiler olarak Yeşil-be-
yazlı camiamızın var olması 
için bedel ödemeye hazırız. 
Ancak şuandan kulübümüzün 
içerisinde aktif olan yöneti-
cilerimizin usulsüz ve onur-
suzca yaptığı işlerin efsane 
başkan tarafından bilinmesine 
rağmen, aynı yasal sürecin 
başlatılıp; başlatılmayacağının 

da takipçisi olacağız. Tesis 
önünde yaşananların bire bir 
şahitleri takım kaptanı Onur-
can Piri ve kulüp çalışanlarıdır. 
Bizi Giresunspor camiasına 
yem etmeye çalışanlar bizi 
bize kırdırmayacaksınız.”

MARMARALI 
ÇOTANAKLAR

Giresunspor kulübünün 
yaptığı duyuru üzerine Mar-

maralı Çotanaklar’dan da 
açıklama geldi. Kulüp tarafın-
dan yapılan açıklamada 15-20 
kişi olarak belirtilen grupların 
aslında binlerin, on binlerin 
ve kendilerinin sesi olduğunu 
kaydeden Marmaralı Çota-
naklar, açıklamaya şu şekilde 
devam etti: “Kardeşlerimiz, 
dostlarımız bu davada asla 
yalnız değillerdir. Kamuoyuna 
duyurulur”

Ankaragücü maçı sonrası Tesislerde yaşanan olaylar ile ilgili geçtiğimiz günlerde kulüp 
tarafından açıklama yapılmıştı.Yokuş ve Marmaralı Çotanaklar cevap haklarını kullandılar

‘BEDEL ODEMEYE HAZIRIZ’

Yönetim tarafından yapılan açıkla-
ma şu şekilde: Spor Toto Süper 

Lig’in 11. Haftasında oynadığımız 
MKE Ankaragücü karşılaşması son-
rası, sayısı 15-20 kişiyi geçmeyen bir 
grup tarafından çıkartılmak 
istenen taşkınlık ve saldırı 
girişimini kınadığımızı 
ve bu kişilerin kanun 
önünde gerekli 
cezayı alabilmesi 
için yasal süreci 
başlattığımızın 
bilinmesini kamu-
oyuna duyururuz. 
Kulübümüze operas-
yon çekmek isteyerek 
teknik heyet ve futbolcu-
larımız başta olmak üzere, 

yeşil-beyazlı camiamıza dil uzatıp 
takımın huzurunu bozmaya çalışan-
lara Giresun halkı zamanı geldiğinde 
gereken cevabı verecektir. Yağmur 
çamur demeden her zaman yeşil-be-

yazlı formanın yanında olan 
binlerce Giresunspor 

taraftarının tepkisini çe-
ken bu menfur olay, 

Giresun adına üzün-
tü vericidir. Gire-
sunspor’umuz her 
zaman olduğu gibi 
bugün de Çotanak 
armanın etrafında 

kenetlenmiş gerçek 
taraftarlarıyla Süper 

Lig’deki mücadelesine 
devam edecektir.”

‘Kulübe Operasyon 
Çekilmek İsteniyor’

Giresunspor yönetimi, resmi siteden yaptığı açıklamada Ankaragücü 
maçı sonrasında 15-20 kişilik bir grubun taşkınlık ve saldırı girişiminde 

bulunduğunu belirterek, kulübe operasyon çekilmek istendiğini kaydetti.


