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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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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 
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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
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ
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VURMA AVCI 
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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

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

GİRESUN’DAN 
BİR KADİR 

MADEN GEÇTİ..

(Yazısı Sayfa 3’te)

Kardelen DURMUŞ

Milletvekili Aydın; “Şanlı 
tarihimizin en önem-

li dönüm noktalarından olan 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
99. yılını icra etmenin mutlu-
luğu içerisindeyiz. 99 yıl önce 
“Egemenlik Kayıtsız Şartsız 
Milletindir” ilkesiyle Cumhuri-
yetimiz ilan edilmiş, milletimizin 
muasır medeniyetler seviyesine 
ulaşması yolunda en önemli 
adım atılmıştır. 2’DE

KADiR AYDIN KUTLADI
AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Kadir 
Aydın, Cumhuriyetin 100’üncü yılını daha coşkulu kutlayacaklarını söyledi

TIGLI: CUMHURiYETiMiZiN 
KOKLERi SAPA SAGLAM!..

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Giresun Milletvekili Necati 
Tığlı, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkılmasını istedi

”Giresun Uşakları Cumhu-
riyeti Sonsuza Kadar Koru-
yacak” diyen Tığlı,egemenli-
ğin kayıtsız şartsız ulusa ait 
olduğunu söyledi.

Tığlı, “28 Ekim 1923 günü 
Çankaya Köşkü’nde Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, her-
kesin yüzüne bakarak ‘Efen-
diler, yarın Cumhuriyet’i ilân 
edeceğiz! Türkiye Devleti’nin 
hükümet şekli Cumhuriyet’tir. 

Bunu Anayasa’mıza koydu-
racağız” demesinin üzerin-
den yıllar geçti. Cumhuriyete 
ve kazanımlarına saldırılar 
olsa da bu saldırılar aslında 
her geçen yıl Cumhuriyetimi-
zi daha da güçlendirdi daha 
da köklendirdi” dedi.

TBMM Genel Kurulunda 
söz alan CHP Giresun Mil-
letvekili Necati Tığlı şunları 
söyledi. 2’DE

Bektaş: 
Cumhuriyet 

İlelebet 
Payidar 

Kalacaktır
SAYFA 2’DE

Aytekin Şenlikoğlu: Şehit Ve 
Gazilerimize Minnet Borçluyuz

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Cumhuriyet 
Bayramını kutladı. Şenlikoğlu,Türk Milleti’nin ‘Ya İstiklal, Ya 
Ölüm’ ilkesi güderek eşine rastlanmamış bir zafer elde ettiği-
ni ve bu zaferi de Cumhuriyetle taçlandırdığını söyledi.

Cumhuriyetin aziz Türk Milleti’nin her türlü güçlük ve 
imkansızlığa karşın vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla 
gösterdiği kahramanlığın bir eseri olduğunun altını çizen 
Başkan Şenlikoğlu şunları kaydetti: SAYFA 3’TE

Doğu Karadeniz’in En Büyük Kitap 
Fuarı Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Giresun Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen kitap fuarı ziyaretçi akınına uğruyor

Giresun Belediye-
si Kültür ve Fuar 

Merkezi’nde açılan kitap 
fuarı 30 Ekim Pazar gü-
nüne kadar 10.00-20.00 
saatleri arasında ziyaret 
edilebilecek. 2’DE

Can: Bayram 
ile Birlik ve 
Beraberlik 
Pekişiyor 3’TE
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

229 Ekim 
2022 Cumartesi www.giresungundem.com
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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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GİRESUN’DAN BİR 
KADİR MADEN GEÇTİ..

Öyle bir insan düşü-
nün ki, hayatı bo-
yunca mazlumun, 

mağdurun yanında olmuş, 
imkansızlıkları tırnaklarıyla 
kazıyarak aşmış, Giresun’da 
isim yapmış; herkes tarafın-
dan sevilen bir insan haline 
gelmiş. Mesleki kişiliğinin yanı 
sıra siyasi kişiliği ve spora 
olan ilgi ve bağlılığı ile Gire-
sun onu daha iyi tanıdı. Doğ-
duğu köyün futbol takımını 
kurarak verdiği büyük müca-
dele sonucu şampiyon oldu. 
Yaptığı güzel işlerin gazete 
haberlerini saklar, haklı bir 
gururla bana gösterirdi. Haya-
tı boyunca üreten, çabalayan 
bir insandı. Ben kendisi ile 
üniversite yıllarımda tanıştım. 
Yaz döneminde yanında staj 
yapmıştım. Mezun olduktan 
sonra ise yasal stajımı yine 
yanında yaptım. Staj döne-
mim boyunca beni çok zor-
ladığı zamanlar oldu. Bazen 
çalışmalarımı takdir ediyor 
bazen de bana çok kızıyordu.  
O zamanlar anlamıyordum, 
hatta bazen içten içe kızıyor-
dum ona; meğer tüm çabası 
beni hayata hazırlamak için, 
mesleğe güçlü bir şekilde 
adım atabilmem içinmiş. 

Öyle bir insan düşünün ki, 
stajyerinin ofis açma sürecin-
de maddi manevi anlamda 
onu desteklesin, rekabet çok 
üzülmesin, geri adım atma-
sın diye ona ofis aramak için 
günlerce gezsin; hatta mal 
sahipleriyle bile konuşsun 
“mesleğe yeni adım atacak, 
kirada zorlamayın yardımcı 
olun” desin. Stajyeri yalnızlık 
çekmesin diye ofisini kendi 
ofisine yakın tutmasını iste-
sin; “Ofisime her gün geli-
yorsun, bizi unutmuyorsun, 
bu ofisin kapısı her zaman 
sana açık” diyerek stajyerine 
güven versin.  Ofisimi ben 
onun sayesinde açtım; onun 
sayesinde dimdik durdum, 
kimseye boyun eğmedim, 
eğmem de. Beni o yetiştirdi, 
hayatı bana o öğretti. Ken-
disinden sık sık duyduğum 

bir söz vardı “Yaptığın her işi 
para için yapma, bazı insanla-
rın durumu olmaz, söyleye-
mez, sen anlarsın; kiminin 
parası kiminin duası, unutma” 
Gerçekten işine bu kadar 
âşık olan, mazlumu bu kadar 
koruyan kollayan kaç insan 
var? Sert mizacının altındaki 
gerçek kişiliğinden kaç insan 
haberdardır bilmiyorum ama 
bu dünyada işlediği sevaplar-
la, yaptığı iyiliklerle gittiği yer-
de rahat uyuyacağını biliyor 
ve temenni ediyorum. 

Meslek hayatımda örnek 
aldığım tek insan, bana 
çok şey öğrettin. Beni çok 
korudun, bana çok emek 
verdin. Hakkını ödeyemem. 
Bazen bende kendi gençliği-
ni gördüğünü bile söyledin. 
Başarılarımla seni gururlan-
dırmaya devam edeceğim. 
İyi ki hayatımdan bir Kadir 
MADEN geçti. Seni hiçbir za-
man unutmayacağım. Huzur 
içinde uyu. 

Gündem Gazetesi Yazı İş-
leri Müdürü Sayın Mustafa Cici 
abim ile bizi Kadir bey tanıştır-
mıştı. Mustafa abinin de emeği 
çok büyük ve çok değerlidir. 
Gazetesinde yazmama müsa-
ade ettiği ve gönlümdeki yeri 
her zaman ayrı olacak olan Ka-
dir beye, bir zamanlar haberler 
yapmamı sağladığı gazetede, 
bu şekilde veda etmeme vesile 
olduğu için kendisine teşekkü-
rü borç bilirim.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Kardelen 
DURMUŞ

KADiR AYDIN KUTLADI
AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Kadir 
Aydın, Cumhuriyetin 100’üncü yılını daha coşkulu kutlayacaklarını söyledi

Ecdadımızın emaneti olan 
Cumhuriyetimizi koru-

mak, muhafaza etmek ve yü-
celtmek millet olarak en önemli 
sorumluluğumuzdur. AK Parti 
olarak bizlerde bu sorumlulu-
ğun bilincinde ülkemiz demok-
rasisini güçlendirmeye devam 
ederek 1 yıl sonra Cumhuriye-
timizin 100’üncü yıl dönümünü 
daha büyük bir coşku ve iftihar-
la; birlik ve beraberlik içerisinde 
kutlayacağız.

Bu duygu ve düşünce-
lerle Cumhuriyetimizin 99. 
yıl dönümünde başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşları olmak üzere, 
aziz vatanımızın bütünlüğü 
ve bağımsızlığı için canlarını 
ortaya koyan tüm şehit ve 
gazilerimizi, rahmet, saygı ve 
şükranla anıyor, aziz milleti-
mizin Cumhuriyet Bayramını 
en içten duygularımla kutluyo-
rum.”dedi

TIGLI: CUMHURiYETiMiZiN 
KOKLERi SAPA SAGLAM!..

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Giresun Milletvekili Necati 
Tığlı, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkılmasını istedi

“Atatürk 1924’de Giresun’a 
gittiğinde gençler kendisine 
önce şöyle hitap ettiler:

“Dumlupınar’dan mı geliyor-
sunuz?

Yazdığın tarihi tekrar yaşa-
mak için mi oraya gittin?

Senin irade ve kudretin al-
tında ölen ve öldüren şehitleri 
ziyaret ettin mi?

Şimdi önlerinde derin bir 
huşu ve hürmet duyduğum 
gözlerin onları gördü mü?

Ruhları mezarlarında şen ve 
müsterih uyuyor değil mi?

Asil ve temiz kanlarının top-
raklara aktığı gün düşmanın 
da Akdeniz’de boğulduğunu 
anlattın mı?

Bu sözlere duygulanan 

Atatürk’ün daha büyük bir 
heyecanla karşıladığı gençle-
rin söylediği diğer sözler ise 
şunlardı:

“Sizin büyük huzurunuzda 
bütün gençler yemin ederiz ki, 
vatanın aleyhine, milli hâkimi-
yet ve Cumhuriyet’in zararı-
na hangi baş kalkarsa, onu 
koparacağız. Velev ki, O Baş! 

vatanı ve milli hâkimiyeti bize 
verenlerden biri olsun.”

Bu ifadeler ve sözler Cum-
huriyetin kurucularından çok, 
Cumhuriyete gönülden bağlı-
lığın en coşkun ifadesi olarak 
tarihe geçmiştir.

Cumhuriyetimizin 99. Yılı 
Kutlu Olsun.”

Haber: Hakan Çelebi

‘Cumhuriyet İlelebet Payidar Kalacaktır’
Cumhuriyet Halk Partisi 

Merkez İlçe Başkanı 
Av. Murat Bektaş ,Cumhuri-
yet Bayramını kutladı.

Bektaş “Cumhuriyetimizin 
kuruluş yıldönümünde başta 
Ulu Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere 
kuruluşundan günümüze 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşu, bağımsızlığı ve 
bölünmez bütünlüğü için mü-
cadele eden tüm kahraman-
larımızı ve aziz şehitlerimizi 
saygı ve minnetle anıyorum.

Bilinmesini isterim ki 99 yıl 
önce sadece emperyalizme 
değil bağnazlığa, yobazlığa, 
saltanat sevdalılarına karşı 
verilen mücadeleyi bugün 
de aynı azim ve kararlılıkla 
sürdürmekteyiz.

Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak geçmişte olduğu gibi 
bugün de sadece siyasi bir 
parti olmaktan öte çağdaş 
ve bağımsız Türkiye Cum-
huriyeti’nin teminatı olma 
görevimizin de bilincindeyiz.

Ancak kuşkusuz yal-

nız bizlerin değil her bir 
Cumhuriyet neslinin görevi 
Cumhuriyetimizi bir sonraki 
nesile daha güçlü, daha 
aydın, daha özgür bir şekilde 
ulaştırmak ve Türkiye Cum-
huriyeti’ni ilelebet payidar 
kılmaktır.

Bu duygu ve düşünceyle 
başta Cumhuriyet kenti Gire-
sun’lu hemşehrilerimiz olmak 
üzere tüm vatandaşlarımızın 
Cumhuriyet Bayramı’nı kut-
luyorum” şeklinde konuştu.

Haber: Osman Yılmaz

Doğu Karadeniz’in En Büyük Kitap 
Fuarı Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Giresun Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen kitap fuarı ziyaretçi akınına uğruyor
44 yayınevi, 21 ulusal yazar 

ve 32 Giresunlu yerel yazarın 
okurlarıyla buluştuğu fuarda, 
birbirinden değerli yazarların 
imza ve söyleşi günlerinde 
adeta izdiham yaşanarak uzun 
kuyruklar oluştu. Fuarı günlük 
ortalama 5 bini aşkın kitapseve-
rin ziyaret ettiği bildirildi. 

Özellikle öğrenci gruplarının 
okullarından gelerek toplu halde 
fuarı ziyaret etmeleri ve stant-
lara ilgi göstermeleri de güzel 
görüntülere sahne oldu. Ayrıca 
her gün ikram çeşmesi aracılı-
ğıyla da yaklaşık bin öğrenciye 
sıcak çorba ikram ediliyor.

Kitapseverler ücretsiz ziyaret 
ettiği kitap fuarının detaylı 
program akışına ve içeriklerine 
giresunkitapfuari.org adresinden 
erişebiliyor.

Fuarda şu ana kadar 
imza ve söyleşi gerçekleş-
tiren yazarlar isimleri ve 
etkinliği ise şu şekilde:

Bahadır Yenişehirlioğlu 
söyleşi, imza. Sait Ercan 
söyleşi, imza. Merve 
Gülcemal söyleşi, imza. 

Selahattin Yusuf söyleşi, imza. 
Nazım Elmas söyleşi, imza. 
Hayati İnanç söyleşi, imza. 
Aslıhan Atik söyleşi, imza. 
Mehtap Özsoy söyleşi. Hakkı 
Özdemir söyleşi, imza. Yılmaz 
Can söyleşi, imza. İsmail Cem 
Feridunoğlu söyleşi. 

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, kitap fuarına 
gösterilen ilgiden dolayı son 
derece memnun olduklarını be-
lirterek: “Her kesimden insanın 
fuarımıza adeta akın etmesi 
bizleri son derece mutlu kılıyor. 
Emeği geçenlere bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Fuarımızın 
kalan 3 günde de dolu dolu 
geçmesini bekliyoruz. Henüz 
katılım sağlayamayan kitapse-
verlerimizin bu şöleni kaçırma-
malarını öneriyorum.” dedi.



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

329 Ekim 
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Doğankent İlçesine 
Noterlik açılması için 

Doğankent heyetinin Adalet 
Bakanlığı nezdinde yaptı-
ğı girişimler 6 ay gibi kısa 
bir sürede neticeye ulaştı. 
Doğankent’e Noter ataması 
yapıldı. 

Giresun Milletvekili Av. 
Sabri Öztürk’ün öncülüğün-
de; dönemin Doğankent Kayma-
kamı Cafer Ekinci, Doğankent 
Belediye Başkanı Rüşan Özden, 
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK 
Parti) İlçe Başkanı Yılmaz Dede 
ve Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) İlçe Başkanı Zeki Akbu-
lut’un 7 Haziran Salı günü Adalet 
Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret 
etmişti. 

Bu ziyaret sırasında Doğan-
kent İlçesinin önemli ihtiyaçla-
rından biri olan ilçeye “Noter” 
kurulması talebi Adalet Bakanına 
iletilmişti. Bakan Bozdağ tarafın-
dan bu talep uygun karşılanarak 
birkaç ay içerisinde Doğankent’e 
Noter açılacağı müjdesi Belediye 
Başkanı Özden tarafından kamu-
oyu ile paylaşılmıştı. 

BAKAN BOZDAĞ, 
DOĞANKENT HEYETİNE 
VERDİĞİ SÖZÜ 10 GÜN-
DE YERİNE GETİRDİ 

Ziyaretin üzerinden 10 gün 
geçmeden, Bakan Bozdağ’ın 
talimatlarıyla, 17 Haziran 2022 

tarihinde Adalet Bakanlığı Hukuk 
İşleri Genel Müdürlüğü tarafın-
dan yapılan işlem ile aralarından 
Doğankent İlçesinin de olduğu, 
Noterlik bulunmayan 78 ilçeye 
Adalet Bakanlığı tarafından üçün-
cü sınıf noterlikler ihdas edildi. Bu 
işlem; 26 Temmuz 2022 tarih ve 
31904 Sayılı Resmi Gazete’nin 
“Çeşitli İlanlar” sayfasında “Ada-
let Bakanlığı Hukuk İşleri Genel 
Müdürlüğünden” başlığıyla yayın-
lanan ilanla resmiyet kazandı. 

Aynı ilanla; söz konusu 78 
ilçede muhdes üçüncü sınıf 
noterliklerin münhal olduğu 
belirtilerek 1512 sayılı Noterlik 
Kanununun 22 ve müteakip mad-
deleri gereğince, noterlik belgesi 
sahiplerinden bu noterliklere 
atanmaya istekli olanların ilan 
tarihinden itibaren bir ay içinde 
Adalet Bakanlığına başvurmaları 
duyuruldu. 

Yapılan duyuruda, sözü edilen 
78 ilçedeki muhdes üçüncü sınıf 
noterliklere yapılacak atama-
larda sıralamanın nüfus yoğun-
luğu esas alınarak belirlendiği 

belirtildi. Doğankent İlçesi 
söz konusu listenin 30’uncu 
sırasında yer alarak 48 ilçeyi 
geride bıraktı. 

DOĞANKENT 
NOTERİ BELLİ OLDU! 

Adalet Bakanlığı Hukuk 
İşleri Genel Müdürlüğünün 
resmi internet sitesi üzerin-

den 20 Ekim Perşembe günü 
yapılan duyuruda, Muhdes Üçün-
cü Sınıf Doğankent Noterliğine, 
Samsun Barosu Avukatlarından 
9731 Numaralı Belge Sahibi 
Sevda Karagöz Yetkinoğlu’nun 
30’uncu sırada atandığı ilan 
edildi. 

BAŞKAN ÖZDEN’DEN 
TEŞEKKÜR MESAJI! 

Doğankent İlçesine Noter 
ataması yapıldığı müjdesini ilçe 
halkı ile paylaşan Doğankent 
Belediye Başkanı Rüşan Özden 
“Adalet Bakanımız Sn. Bekir 
Bozdağ’ın talimatlarıyla ilçemizde 
noterlik kurulması için, daha önce 
söz vermiş oldukları noter ata-
ması gerçekleşmiştir. Noterimiz 
önümüzdeki günlerde ilçemize 
gelerek görevine başlayacaktır. 
Kıymetli vatandaşlarımıza şimdi-
den hayırlı olsun inşallah” diyerek 
bu konuda desteklerini esirgeme-
yen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 
ve Giresun Milletvekili Av.Sabri 
Öztürk’e teşekkür etti. 

DOĞANKENT’E NOTER ATANDI!..
Öztürk’e Noter Teşekkürü Aytekin Şenlikoğlu: Şehit Ve 

Gazilerimize Minnet Borçluyuz
“Cumhuriyetimizin ilanı 

ve kayıtsız, şartsız milletin 
egemenliği kabul edilerek 29 
Ekim 1923 tarihinde bağım-
sızlık mücadelesinin ruhu 
ortaya konmuştur. Cumhuriyet, 
her şeyini kaybetmiş olan bir 
milletin ulusal bağımsızlığını 
kazanabilmek için giriştiği 
milli mücadelenin sonucunda 
kazandığı büyük bir zaferdir. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
önderliğinde istiklalini kazan-
mak amacıyla kurtuluş müca-
delesine katılan şanlı ecdadı-
mız yaşadığı tüm zorluklara 

rağmen adeta destan yazmış 
ve neticesinde Cumhuriyetimi-
zin kuruluşu gerçekleşmiştir. 
Cumhuriyete sahip çıkmak, 
korumak, ülkemizin ve milleti-
mizin geleceği için, mücadele 

etmek, çalışmak gerektiğinde 
fedakârlıkta bulunmak, ortak 
bir geçmişi ve ortak bir gelece-
ği paylaşan bu ülkenin evlatla-
rının, hepimizin görevidir.

Bu vesileyle; başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere, ebediyete intikal eden 
devlet adamlarımızı, bu toprak-
ları dökülen kanlarıyla bizlere 
vatan yapan, ülkesi ve mille-
tiyle bölünmez bütünlüğü için 
can veren tüm aziz şehitlerimizi 
rahmetle anıyor, kahraman ga-
zilerimize en derin şükranlarımı 
sunuyorum.”

Can: Bayram İle Birlik 
ve Beraberlik Pekişiyor

Giresun Üniversitesi Rek-
törü Yılmaz Can,Cumhuriyet 
Bayramının birlik ve bera-
berliği pekiştirdiğini söyledi

Can”“Milli bayramlar, mil-
letimizin yüreğinde, birlik-be-
raberlik ruhunun en zirvede 
yaşandığı ve yeniden pekiş-
tiği günlerdir.”dedi. 

Can şöyle konuştu: “Milli 
mücadele döneminde el ele 
ve kardeşlik duyguları içinde 
düşmana karşı mücadele 
eden milletimiz bugün, Cum-

huriyetimizin 99. yılını büyük 
bir coşku ve birliktelik içinde 
kutlamaktadır.

99 yıl önce büyük bir 
özveri, umut ve heyecanla 
kurulan Cumhuriyetimizi, 
şehitlerimizin ve gazilerimi-
zin kutsal bir emaneti olarak 
bizden önceki nesillerden 
devraldık. Onların bu kutsal 
emanetini daha da yücelte-
rek, bizden sonraki nesillere 
iftihar edeceğimiz bir miras 
olarak devretmenin gayreti 

ve sorumluluğu içindeyiz. 
Bizlere düşen bu birlik ve 
beraberlik ruhunu her za-
man, bugün ve gelecekte de 
yaşatarak daha çok çalış-
mak ve üretmek olmalıdır. 
Yarınların güçlü Türkiye’sini 
ancak bu şekilde inşa edebi-
liriz. Yeni bir çağın eşiğinde 
büyük millet, güçlü devlet 
olma yolunda yürümenin 
heyecanını hep birlikte yaşı-
yoruz. 

Haber:Fatma Uğurlu

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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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

35

500.00
250.00

Sayfa Sekreteri (Editör)

200200
50

29 Ekim 
2022 Cumartesi

SAYI:
6438

GİRESUN’DAN BİR 
KADİR MADEN GEÇTİ..

Öyle bir insan düşü-
nün ki, hayatı bo-
yunca mazlumun, 

mağdurun yanında olmuş, 
imkansızlıkları tırnaklarıyla 
kazıyarak aşmış, Giresun’da 
isim yapmış; herkes tarafın-
dan sevilen bir insan haline 
gelmiş. Mesleki kişiliğinin yanı 
sıra siyasi kişiliği ve spora 
olan ilgi ve bağlılığı ile Gire-
sun onu daha iyi tanıdı. Doğ-
duğu köyün futbol takımını 
kurarak verdiği büyük müca-
dele sonucu şampiyon oldu. 
Yaptığı güzel işlerin gazete 
haberlerini saklar, haklı bir 
gururla bana gösterirdi. Haya-
tı boyunca üreten, çabalayan 
bir insandı. Ben kendisi ile 
üniversite yıllarımda tanıştım. 
Yaz döneminde yanında staj 
yapmıştım. Mezun olduktan 
sonra ise yasal stajımı yine 
yanında yaptım. Staj döne-
mim boyunca beni çok zor-
ladığı zamanlar oldu. Bazen 
çalışmalarımı takdir ediyor 
bazen de bana çok kızıyordu.  
O zamanlar anlamıyordum, 
hatta bazen içten içe kızıyor-
dum ona; meğer tüm çabası 
beni hayata hazırlamak için, 
mesleğe güçlü bir şekilde 
adım atabilmem içinmiş. 

Öyle bir insan düşünün ki, 
stajyerinin ofis açma sürecin-
de maddi manevi anlamda 
onu desteklesin, rekabet çok 
üzülmesin, geri adım atma-
sın diye ona ofis aramak için 
günlerce gezsin; hatta mal 
sahipleriyle bile konuşsun 
“mesleğe yeni adım atacak, 
kirada zorlamayın yardımcı 
olun” desin. Stajyeri yalnızlık 
çekmesin diye ofisini kendi 
ofisine yakın tutmasını iste-
sin; “Ofisime her gün geli-
yorsun, bizi unutmuyorsun, 
bu ofisin kapısı her zaman 
sana açık” diyerek stajyerine 
güven versin.  Ofisimi ben 
onun sayesinde açtım; onun 
sayesinde dimdik durdum, 
kimseye boyun eğmedim, 
eğmem de. Beni o yetiştirdi, 
hayatı bana o öğretti. Ken-
disinden sık sık duyduğum 

bir söz vardı “Yaptığın her işi 
para için yapma, bazı insanla-
rın durumu olmaz, söyleye-
mez, sen anlarsın; kiminin 
parası kiminin duası, unutma” 
Gerçekten işine bu kadar 
âşık olan, mazlumu bu kadar 
koruyan kollayan kaç insan 
var? Sert mizacının altındaki 
gerçek kişiliğinden kaç insan 
haberdardır bilmiyorum ama 
bu dünyada işlediği sevaplar-
la, yaptığı iyiliklerle gittiği yer-
de rahat uyuyacağını biliyor 
ve temenni ediyorum. 

Meslek hayatımda örnek 
aldığım tek insan, bana 
çok şey öğrettin. Beni çok 
korudun, bana çok emek 
verdin. Hakkını ödeyemem. 
Bazen bende kendi gençliği-
ni gördüğünü bile söyledin. 
Başarılarımla seni gururlan-
dırmaya devam edeceğim. 
İyi ki hayatımdan bir Kadir 
MADEN geçti. Seni hiçbir za-
man unutmayacağım. Huzur 
içinde uyu. 

Gündem Gazetesi Yazı İş-
leri Müdürü Sayın Mustafa Cici 
abim ile bizi Kadir bey tanıştır-
mıştı. Mustafa abinin de emeği 
çok büyük ve çok değerlidir. 
Gazetesinde yazmama müsa-
ade ettiği ve gönlümdeki yeri 
her zaman ayrı olacak olan Ka-
dir beye, bir zamanlar haberler 
yapmamı sağladığı gazetede, 
bu şekilde veda etmeme vesile 
olduğu için kendisine teşekkü-
rü borç bilirim.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Kardelen 
DURMUŞ

KADiR AYDIN KUTLADI
AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Kadir 
Aydın, Cumhuriyetin 100’üncü yılını daha coşkulu kutlayacaklarını söyledi

Ecdadımızın emaneti olan 
Cumhuriyetimizi koru-

mak, muhafaza etmek ve yü-
celtmek millet olarak en önemli 
sorumluluğumuzdur. AK Parti 
olarak bizlerde bu sorumlulu-
ğun bilincinde ülkemiz demok-
rasisini güçlendirmeye devam 
ederek 1 yıl sonra Cumhuriye-
timizin 100’üncü yıl dönümünü 
daha büyük bir coşku ve iftihar-
la; birlik ve beraberlik içerisinde 
kutlayacağız.

Bu duygu ve düşünce-
lerle Cumhuriyetimizin 99. 
yıl dönümünde başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşları olmak üzere, 
aziz vatanımızın bütünlüğü 
ve bağımsızlığı için canlarını 
ortaya koyan tüm şehit ve 
gazilerimizi, rahmet, saygı ve 
şükranla anıyor, aziz milleti-
mizin Cumhuriyet Bayramını 
en içten duygularımla kutluyo-
rum.”dedi

TIGLI: CUMHURiYETiMiZiN 
KOKLERi SAPA SAGLAM!..

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Giresun Milletvekili Necati 
Tığlı, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkılmasını istedi

“Atatürk 1924’de Giresun’a 
gittiğinde gençler kendisine 
önce şöyle hitap ettiler:

“Dumlupınar’dan mı geliyor-
sunuz?

Yazdığın tarihi tekrar yaşa-
mak için mi oraya gittin?

Senin irade ve kudretin al-
tında ölen ve öldüren şehitleri 
ziyaret ettin mi?

Şimdi önlerinde derin bir 
huşu ve hürmet duyduğum 
gözlerin onları gördü mü?

Ruhları mezarlarında şen ve 
müsterih uyuyor değil mi?

Asil ve temiz kanlarının top-
raklara aktığı gün düşmanın 
da Akdeniz’de boğulduğunu 
anlattın mı?

Bu sözlere duygulanan 

Atatürk’ün daha büyük bir 
heyecanla karşıladığı gençle-
rin söylediği diğer sözler ise 
şunlardı:

“Sizin büyük huzurunuzda 
bütün gençler yemin ederiz ki, 
vatanın aleyhine, milli hâkimi-
yet ve Cumhuriyet’in zararı-
na hangi baş kalkarsa, onu 
koparacağız. Velev ki, O Baş! 

vatanı ve milli hâkimiyeti bize 
verenlerden biri olsun.”

Bu ifadeler ve sözler Cum-
huriyetin kurucularından çok, 
Cumhuriyete gönülden bağlı-
lığın en coşkun ifadesi olarak 
tarihe geçmiştir.

Cumhuriyetimizin 99. Yılı 
Kutlu Olsun.”

Haber: Hakan Çelebi

‘Cumhuriyet İlelebet Payidar Kalacaktır’
Cumhuriyet Halk Partisi 

Merkez İlçe Başkanı 
Av. Murat Bektaş ,Cumhuri-
yet Bayramını kutladı.

Bektaş “Cumhuriyetimizin 
kuruluş yıldönümünde başta 
Ulu Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere 
kuruluşundan günümüze 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşu, bağımsızlığı ve 
bölünmez bütünlüğü için mü-
cadele eden tüm kahraman-
larımızı ve aziz şehitlerimizi 
saygı ve minnetle anıyorum.

Bilinmesini isterim ki 99 yıl 
önce sadece emperyalizme 
değil bağnazlığa, yobazlığa, 
saltanat sevdalılarına karşı 
verilen mücadeleyi bugün 
de aynı azim ve kararlılıkla 
sürdürmekteyiz.

Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak geçmişte olduğu gibi 
bugün de sadece siyasi bir 
parti olmaktan öte çağdaş 
ve bağımsız Türkiye Cum-
huriyeti’nin teminatı olma 
görevimizin de bilincindeyiz.

Ancak kuşkusuz yal-

nız bizlerin değil her bir 
Cumhuriyet neslinin görevi 
Cumhuriyetimizi bir sonraki 
nesile daha güçlü, daha 
aydın, daha özgür bir şekilde 
ulaştırmak ve Türkiye Cum-
huriyeti’ni ilelebet payidar 
kılmaktır.

Bu duygu ve düşünceyle 
başta Cumhuriyet kenti Gire-
sun’lu hemşehrilerimiz olmak 
üzere tüm vatandaşlarımızın 
Cumhuriyet Bayramı’nı kut-
luyorum” şeklinde konuştu.

Haber: Osman Yılmaz

Doğu Karadeniz’in En Büyük Kitap 
Fuarı Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Giresun Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen kitap fuarı ziyaretçi akınına uğruyor
44 yayınevi, 21 ulusal yazar 

ve 32 Giresunlu yerel yazarın 
okurlarıyla buluştuğu fuarda, 
birbirinden değerli yazarların 
imza ve söyleşi günlerinde 
adeta izdiham yaşanarak uzun 
kuyruklar oluştu. Fuarı günlük 
ortalama 5 bini aşkın kitapseve-
rin ziyaret ettiği bildirildi. 

Özellikle öğrenci gruplarının 
okullarından gelerek toplu halde 
fuarı ziyaret etmeleri ve stant-
lara ilgi göstermeleri de güzel 
görüntülere sahne oldu. Ayrıca 
her gün ikram çeşmesi aracılı-
ğıyla da yaklaşık bin öğrenciye 
sıcak çorba ikram ediliyor.

Kitapseverler ücretsiz ziyaret 
ettiği kitap fuarının detaylı 
program akışına ve içeriklerine 
giresunkitapfuari.org adresinden 
erişebiliyor.

Fuarda şu ana kadar 
imza ve söyleşi gerçekleş-
tiren yazarlar isimleri ve 
etkinliği ise şu şekilde:

Bahadır Yenişehirlioğlu 
söyleşi, imza. Sait Ercan 
söyleşi, imza. Merve 
Gülcemal söyleşi, imza. 

Selahattin Yusuf söyleşi, imza. 
Nazım Elmas söyleşi, imza. 
Hayati İnanç söyleşi, imza. 
Aslıhan Atik söyleşi, imza. 
Mehtap Özsoy söyleşi. Hakkı 
Özdemir söyleşi, imza. Yılmaz 
Can söyleşi, imza. İsmail Cem 
Feridunoğlu söyleşi. 

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, kitap fuarına 
gösterilen ilgiden dolayı son 
derece memnun olduklarını be-
lirterek: “Her kesimden insanın 
fuarımıza adeta akın etmesi 
bizleri son derece mutlu kılıyor. 
Emeği geçenlere bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Fuarımızın 
kalan 3 günde de dolu dolu 
geçmesini bekliyoruz. Henüz 
katılım sağlayamayan kitapse-
verlerimizin bu şöleni kaçırma-
malarını öneriyorum.” dedi.



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Bir zamanlar; 
Öğretmen Okullarının ‘Öğ-

retmen Okulu’ olduğu yıllar-
da… 

Ülkenin dört-bir yanında; 
İster Kız Öğretmen Okulları 

olsun… 
İsterse Erkek Öğretmen 

Okulları olsun… 
Cumhuriyet bayramını ve 19 

Mayıs Gençlik Spor Bayramını 
en iye şekilde kutlamak için ay-
lar öncesinden hazırlanılırdı… 

Hem de öylesine titizlikle 
hazırlanılırdı ki; 

İl merkezinde ‘bayra-
ma katılacak olan’ diğer 
eşdeğer okullar arasında 
adeta yarışılırdı… 

Örneğin istenirdi ki; 
“En iyi şiiri Öğretmen 

Okulu öğrencileri okudu.” 
“En iyi Bando Ekibi 

Öğretmen Okulunun Ban-
dosuydu.” 

“Merasim yürüyüşünde 
en disiplinli Okul, Öğretmen 
Okuluydu” gibi konularda en 
güzelini yapmaya çalışırdı 
ülkenin dört-bir yanında olan 
Öğretmen Okulları… 

Böylesi iddialara sahip 
olmak zorundaydı; 

Çünkü mezun olduktan 
sonra onlarda kendi öğrencile-
rinin de ‘bayram törenlerinde’ 
en iyisini yapmasını isteyecek-
lerdi… 

Örneğin; 

En güzel şiir hangi 
vurgularla ve duygular-
la güzel okunur? 

Boru-trampet Bando 
Takımı halkın önünden 
geçerken –hoşa gi-
den-hangi yürüyüş açı-
lımlarını ve koreografi 
olarak hangi kompo-
zisyonların görselliğini 
yapar? 

Yürüyüş sırasında 
nasıl bir düzen içinde olursa 
izleyenin gözüne hoş gelir? 
Vesaire, vesaire… 

Bunları da Öğretmen Okulu 
sürecinde öğrenmek zorun-
daydı Öğretmen Okulu öğren-
cileri… 

Yani kısaca demem o ki; 
Bir zamanlar Öğretmen 

Okullarının ‘Öğretmen Okulları’ 
olduğu dönemlerde Milli Bay-
ramları önemsemesinin nedeni 
‘bağımsızlığa sevdalı’ olmasın-
dan ileri geliyordu… 

Milli Bayramları içselleştir-
mesinin nedeni; 

Atatürk’ün ilkeleri-
ne, yaptığı yeniliklere 
ve devrimlerine –
göstermelikten uzak- 
inandığı için ulusal 
bayramların güzel 
olmasını önemsiyor-
du… 

Güzel olmasını 
istediği içinde; 

Trampet Odasından ‘Ban-
do Takımının’ araç-gereçleri 
çıkarılıyor;

Ve arızalı trampetler tamir 
ediliyordu… 

Ve aylar öncesinden 
‘bando-trampet’ çalışmaları 
başlıyordu… 

Her neyse… 
Örneğin; 
Bizim eğitim gördüğümüz 

Giresun Öğretmen Okulu bu 
konuda çok titiz davranırdı… 

Ulusal Bayramları en iyi 
şekilde kutlamak; bizim Öğ-
retmen Okulunun olmazsa-ol-
mazlarındandı… 

Örneğin bende –kendi dö-
nemimde- Öğretmen Okulu-
nun Bando Takımında Davul 
çalardım… 

Ne yalan söyleyeyim; 
Bizi izleyen seyirciler beğe-

nilerini alkışlarla ifade ederler-
se de büyük bir keyif alırdım… 

Bizim okulumuz Giresun 
Öğretmen Okulu; 

Debboy mevkiinde 
( o tarihlerde var olan) 
Askeri Kışlanın arka 
tarafındaydı… 

Hatta Askeri Kışla-
dan Öğretmen Okulu-
na bırakılan ‘at ahırları 
da’ vardı… 

Ve Öğretmen 
Okulunun ana bina-
sındaki sınıf kapasitesi 
yetmediği için bu ‘at 

ahırlarını’ temizleyip ‘sınıf’ 
yapmışlardı… 

Şahsen bende 1. Sınıfı 
bu ‘At Ahırlarından’ birisinde 
okudum…

Tekrar ‘ cumhuriyet bayra-
mı’ konusuna geri dönecek 
olursak; 

Öğretmen Okulunda ‘Cum-
huriyet Bayramlarına’ hazırlan-
mak, derslere hazırlanmaktan 
daha önde gelirdi diyebilirim… 

Hatta öylesine önde gelirdi 
ki; 

Sınavlara hazırlanamayı-
şınızı “öğretmenim, bando 
çalışması provası vardı da 
onun için çalışamadım” 
gerekçesi en önemli gerekçe-
lerin başında geliyor ve kabul 
görüyordu… 

Ulusal bayramlardan; 
Cumhuriyet Bayramıyla, 19 

Mayıs Gençlik Bayramı çok 
önemliydi bizim için… 

Çok önemliydi; 

Çünkü birisi halkın kendi 
tercihlerine dayalı ‘öz yönetimi’ 
temsil ediyordu… 

Bir diğer ’19 Mayıs Genç-
lik Bayramı’ ise zaten bizim 
gençliğimizin ‘bam teline’ doku-
nuyordu! 

Şimdi sen gel de; 
Bu iki ‘bayramı’ da severek 

ve içselleştirerek kutlama… 
Sen şimdi gel de; Bu iki 

‘bayramın’ zaman içerisinde 
asimile edile-edile tavşanın 
suyunun-suyuna dönüştürül-
mesine üzülme ve moralini 
bozma!.. 

Uzun sözün özü; 
Gönül isterdi ki, hiç değilse 

Cumhuriyet 100. Yıla girerken 
‘cumhuriyet bayramı’ kutlama-
ları da en görkemli ve coşkulu 
bir şekilde kutlansaydı… 

Kutlansaydı da; 
Yer yerinden oynasaydı! 
Çatlatılacak düşmanlar 

varsa; 
Cumhuriyet Bayramının 

görkemli kutlamalarıyla çatla-
tılsaydı! 

Kıskandırılacaklar varsa da; 
Keşke Cumhuriyet Bay-

ramında yapılan birliktelikle 
kıskandırılsaydı! 

Bu duygularla; 
Hoş kalın, hoşça kalalım 

diyorum… 
Ve sevenlerin Cumhuriyet 

Bayramını kutluyorum…

ÖĞRETMEN YETİŞTİREN OKULLAR 
VE KUTLANAN MİLLİ BAYRAMLAR 

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Nuri Bereket

Kazım Memiç
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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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Hakem Hataları, 
Ali Durağı Takımını 

İsyan Ettirdi
Süper Amatör Lig’de 

mücadele eden Ali Du-
rağı Gençlikspor Kulübü 
Yönetimi, hakem hata-
larından yana canlarının 
yandığını ve kayıplar 
yaşadıklarını kaydetti.

Bulancak temsilcisi 
sosyal medya hesabın-
dan basın açıklaması 
yayınlayıp; “2 hafta oldu, 
fakat halen skandal 
hakem hatalarıyla karşı 
karşıyayız. Batlamaspor 
maçı sonrasında hakem 
kuruluna açtığımız 
telefonda verilmeyen 
penaltımız sonrası “Ha-
kem sakattı koşamadı” 

cevabını aldık. Yeniyol 
maçında 2.yarısında 
hakem, maçı 48 dakika 
oynattı. Daha sonra 9 
dakika uzatma verdi. 
Toplam oynanan uzat-
ma süresi 18 dakika. 
Golü yedik maçı bitirdi. 
Bu hakemlerle bu lig 
bitmez! Sürecin hafta 
hafta takipçisiyiz. Saygı 
ve sevgi içerisinde bir 
lig geçirmek istiyorduk, 
bundan sonra tüm misa-
firperverliğimizle herkesi 
Bulancak’ta karşılaya-
cağımızdan şüpheniz 
olmasın.” ifadelerini 
kullandı

Ziraat Türkiye Kupası 
4. Tur karşılaşmaları-
nın programı Türkiye 

Futbol Federasyonu tarafından 
açıklandı. Galatasaray’ın 8 
Kasım Salı günü Ofspor’u ko-
nuk edeceği karşılaşma saat 
21.00’de oynanacak. Beşiktaş 
ise, 9 Kasım Çarşamba saat 
21.00’de Serik Belediyespor ile 
Vodafone Park Stadyumu’nda 
karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası 4. 
Eleme Turu maçları programı 
şu şekilde:

8 Kasım Salı
13.00 Kasımpaşa - 1461 

Trabzon
14.00 Erzurumspor - Esen-

ler Erokspor
14.00 Yeni Malatyaspor – 

Uşakspor
15.00 Alanyaspor – Sakar-

yaspor
17.00 Ankaragücü - Amed 

Sportif Faaliyetler
19.00 Adana Demirspor - 

Nazilli Belediyespor
21.00 Galatasaray – Ofspor
9 Kasım Çarşamba
13.00 Ankara Keçiörengücü 

– Bulvarspor
13.00 Giresunspor – Anka-

raspor
13.00 Ümraniyespor - Efeler 

09 Spor
14.00 Manisa FK - 23 Ela-

zığ FK
14.00 Altınordu – Bodrums-

por
14.00 Bandırmaspor - Kara-

cabey Belediye
14.00 Boluspor - Tarsus 

İdman Yurdu

14.00 Gençlerbirliği - Bay-
burt Özel İdare Spor

14.00 Eyüpspor – Düzces-
por

15.00 Samsunspor – Ada-
naspor

17.00 Antalyaspor – Pen-
dikspor

19.00 Gaziantep FK - Bele-
diye Kütahyaspor

21.00 Beşiktaş - Serik Bele-
diyespor

10 Kasım Perşembe

13.00 İstanbulspor - Etimes-
gut Belediyespor

14.00 Tuzlaspor - Isparta 32 
Spor

14.00 Göztepe – Bucaspor
15.00 Çaykur Rizespor – 

Kırklarelispor 
17.00 Denizlispor – Şanlıur-

faspor 
19.00 Fatih Karagümrük - 

Kırşehir FK
21.00 Kayserispor - Sivas 

Belediye Spor

9 KASIM’DA ANKARASPOR 
GELiYOR Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabaka programı belli 

oldu. Karşılaşmalar 8, 9 ve 10 Kasım tarihlerinde oynanacak

Bölgesel Amatör Lig 4.Grupta 
beşinci hafta karşılaşmaları 

oynanacak. Geride kalan haftada Tem-
silcilerimizden Görelespor deplasman-
da Erzincan Ulalarspor’a 4-2 mağlup 

olurken, 1926 Bulancakspor evinde 
Çarşambaspor’a 4-0 yenilerek yine 
taraftarlarını üzmüştü.

Grupta ilk dört haftayı Erzincan Ulalars-
por  10 puanla lider tamamlarken, 1926 

Bulancakspor 1 puanla son sırada yer aldı.
Görelespor ligin 5.haftasında sahasında 

Karasamsunspor’la, 1926 Bulancakspor 
deplasmanda Atakum Belediyespor’la 
mücadele edecek.

YUZLERi GULDURUN ARTIK

Giresunspor’dan 
sonra şaha kalktılar…
Süper Lig ekiplerinden 

Yukatel Kayserispor, son 
5 sezonun en başarılı dönemini 
yaşıyor.Süper Lig ekiplerinden 
Yukatel Kayserispor, son 5 
sezonun en başarılı dönemini 
yaşıyor. Sarı kırmızılılar, 11 
haftada 19 puanla 7. sırada yer 
alıyor.Süper Lig’de mücadele 
veren Yukatel Kayserispor, 
sportif olarak son 5 sezonun 
en başarılı dönemini yaşıyor. 

Geride kalan 4 sezonun ilk 11 
haftasında 7,9,12 ve 14 puan 
toplayan sarı kırmızılılar, bu se-
zon oynadığı 11 maçta 19 puan 
toplamayı başardı.

İstanbulspor, Giresunspor, 
Antalyaspor, Hatayspor, Galata-
saray ve Kasımpaşa maçlarını 
kazanıp Ümraniyespor ile bera-
bere kalarak 19 puan toplayan 
Yukatel Kayserispor, puan tablo-
sunda 7. sırada bulunuyor.

AK Parti Giresun İl Başka-
nı Kenan Tatlı, 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 
mesaj yayımladı.

İl Başkanı Tatlı, Türk mil-
letine seslendiği mesajında, 
Cumhuriyet’e giden yolun güç-
lüklerle dolu olduğunu anlata-
rak, şunları kaydetti:

“29 Ekim 1923 günü temel-
leri atılan Cumhuriyetimizin 99. 
yıldönümünü büyük bir neşeyle, 
coşkuyla kutluyoruz. 

Cumhuriyetimiz bugün her 
zamankinden daha kuvvetli, her 
zamankinden daha emin adım-
larla ilerliyor; demokrasimiz 
Cumhuriyetimizin kuruluş ru-
huna, kuruluş felsefesine bağlı 
olarak gelişiyor, güçleniyor. 

Milletimiz, Cumhuriyetimizin 
mimarı Gazi Mustafa Kemal ve 
aziz silah arkadaşlarıyla birlikte 
tarihte eşine ender rastlanacak 
bir mücadele vermiş, yurdu-
muzu işgalcilerden kurtarıp, 

bu toprakları tekrar vatanımız 
haline getirmişlerdir. Unutmaya-
lım ki Cumhuriyetimizin kuruluş 
felsefesinde, kuruluş amacında 
bu topraklarda yaşayan hiç kim-
seyi ötekileştirmek, dışlamak, 
küçük görmek, aşağılamak yok-
tur. Bu Cumhuriyet, bu vatan 
herkesindir, hepimizindir. 

Cumhuriyet idaresinde, 
demokratik yönetim biçimlerin-
de otokratik zihniyete, baskıya, 
herhangi bir zümreye imtiyaza 

yer yoktur; bu ülke, bu Cumhu-
riyet nasıl hep birlikte kurulmuş 
ise yine hep birlikte idare edile-
cek, hep birlikte yüceltilecektir. 
Demokrasi olmadan 
Cumhuriyet olmaz; 
demokrasi gelişmeden 
Cumhuriyet gelişmez. 

Bugün gelişen de-
mokrasiye bağlı olarak 
ekonomimiz, uluslara-
rası itibarımız, millet 
olarak birbirimize olan 

bağlılığımız da güçleniyor. 
Hedefimiz bugün 99. yıldö-

nümünü kutladığımız Cum-
huriyetimizi dünyanın önde 

gelen ülkeleri arasına 
yükseltmek, çok daha 
müreffeh bir hale getir-
mektir. 

Bu vesileyle Cum-
huriyetimizin banisi 
Gazi Mustafa Kemal 
ve silah arkadaşları 
başta olmak üzere, 

canlarını feda ederek bu vatanı 
bizlere miras bırakan tüm şe-
hitlerimizi, gazilerimizi rahmetle 
minnetle anıyorum. 

Güçlenen, büyüyen Cum-
huriyetimizin 99. yıldönümünü 
idrak etmekten dolayı büyük 
memnuniyet duyuyor, nice 
99 yılları çok daha mutlu, çok 
daha coşkulu kutlayabilmeyi 
diliyor, vatandaşlarımın Cum-
huriyet Bayramlarını tebrik 
ediyorum.”

‘Cumhuriyetimiz bugün her zamankinden daha kuvvetli’



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: 629 Ekim 2022 Cumartesi

 

 

 

12. HAFTA 
HEYECANI BAŞLADI

Spor Toto Süper 
Lig’de 12. hafta 

mücadelesi dün akşam oy-
nanan  tek maçla başladı. 
Haftanın açılış karşılaşma-
sında  VavaCars Fatih Ka-
ragümrük, Atatürk Olimpi-
yat Stadı’nda Galatasaray’ı 
konuk etti.

Türkiye Futbol Federas-
yonundan yapılan açıklama-
ya göre ligde 12. Haftada oy-
nanacak olan diğer maçların  
programı şöyle:

29 Ekim Cumartesi:
14.30 Arabam.com Kon-

yaspor- Kasımpaşa (MEDAŞ 
Konya Büyükşehir)

20.00 Corendon Alan-
yaspor- Gaziantep FK (Kırbı-

yık Holding)
30 Ekim Pazar:
14.30 MKE Ankara-

gücü-Atakaş Hatayspor 
(Eryaman)

17.00 Yukatel Kayse-
rispor- Adana Demirspor 
(RHG Enertürk Enerji)

17.00 Beşiktaş-HangiKre-
di Ümraniyespor (Vodafone 
Park)

20.00 İstanbulspor- Fe-
nerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

31 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup 

Sivasspor-Fraport TAV Antal-
yaspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 Medipol Başak-
şehir-Bitexen Giresunspor 
(Başakşehir Fatih Terim)

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

BAYRAM HEDiYESi
3 PUAN OLSUN
Bu sezon yükseldiği TFF 3. Ligde iyi bir performans ortaya koyan Eynesil Belediyespor, hafta 

sonu ligin favori takımları arasında gösterilen Iğdır Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak

TFF 3.Lig 2.grupta mü-
cadele eden  Amber 
Çay Eynesil Bele-

diyespor, ligin 9.Haftasında 
deplasmanda Alagöz Holding 
Iğdır Futbol Kulübü ile karşıla-
şacak. 

Ligin 8.Haftasında saha-
sında Yeşilyurt D.Ç Ofspor’u 
yenerek moral bulan temsilci-
miz Amber Çay Eynesil Bele-
diyespor, zorlu deplasmanda 

puan veya puanlar arayacak.
Teknik adam Hasan Uğur 

Kardal, geride kalan haftada 
aldıkları galibiyeti taçlandırmak 
adına sahaya çıkacaklarını 
kaydetti.

Çok zorlu bir müsabakanın 
kendilerini beklediğini belirten 
Kardal ““8 günde 3.maç oyna-
dık. Ligin lideri Karaman Fk ve 
kupada Manisa Fk maçlarını 
oyunsal anlamda ezilmesek-

te sonucun istediğimiz gibi 
olmaması bizleri üzmüştü.. 
Play off hattında kalmak ve 
dış sahada yeni bir  galibiyete 
imza atmak adına çalışmaları-
mızı yaptık. Rakibimizi analiz 
ettik. Ligin favori takımlarından 
birisi ile karşılaşacağız. Çok 
zorlu bir 90 dakikanın bizleri 
beklediğinin farkındayız. Ona 
göre futbolumuzu sergileceğiz. 
Evimize iyi bir sonuçla dönme-

yi çok arzuluyoruz. Oyuncula-
rıma inanıyorum “ dedi. 

HAKEM TRİOSU
Pazar günü saat 14. 00’de 

Iğdır Şehir stadında oynanacak 
olan maçı İstanbul bölgesinden 
Tolga Akbaba, Erol Ernek ve 
Hüseyin Sepetçioğlu üçlüsü 
yönetecek. Maçın dördüncü 
hakemi ise İstanbul bölgesinden 
Taner Çakır yapacak.

31 Ekim 2022 Pazartesi 
günü oynanacak olan 

Başakşehir-Bitexen Giresunspor 
maçının bilet satışları devam 
ediyor. Buna göre Başakşehir 
Fatih Terim Stadı’nda maçı izle-
mek isteyecek olan Giresunspor 
taraftarları için bilet ücreti 75 
TL olarak belirlendi. Öte yan-
dan karşılaşma saat 20.00’de 
başlayacak.

Krtik bir dönemden geçen  
Giresunspor’a İstanbul’da yaşa-
yan Taraftarların destek vermesi 
ve Çotanaklara ayrılan tribünü 
doldurmaları bekleniyor.

Başakşehir Maçında Yalnız Bırakmayın!


