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ŞABAN KARAKAYA
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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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Seyfullah Çiçek

İyi Parti Görele Cumhuriyet 
Balosu izlenimlerim 

İYİ Parti Görele İlçe Teşkilatı 
olarak Sabire Cafe’de düzenle-
diğimiz Cumhuriyet Balosu, tek 

kelime ile muhteşem oldu.
Gecede, Cumhuriyet’in anlamını 

vurgulayan kısa bir konuşma yap-
tım. Daha sonra söz alan İYİ Parti 

Giresun İl Başkan Yardımcısı Harun 
Cici, Görele eski belediye başkanla-
rından Nazım Dede, İYİ Parti Görele 
İlçe Başkanı Ömer Gemici ve CHP 
Görele İlçe Başkanı Salih Zeki 
Bayram da günün anlam ve önemini 
vurgulayan konuşmalar yaptı.

DEVAMI 4’TE

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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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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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI
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UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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Palyatif Bakım

TRİBÜNLERDE 
ÖRGÜTLENENLER 

BÜTÜN KORKULARI 
ÖTELEDİLER
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Palyatif Bakım

CUMHURİYET 
BAYRAMIMIZI SEVDİĞİMİZİ 

LÜTFEN SOMUTLAŞTIRALIM!

(Yazısı Sayfa 5’te)

Mustafa Torun

Fikret Karaaslan’a veda
Giresun İl Genel meclisi eski 

başkanlarından Fikret Karaars-
lan dün Yağlıdere’de son yolculuğuna 
uğurlandı.

Önceki gün yaşamını yitiren Kara-
arslan dürüstlüğü ve başarılarıyla iz 
bırakmıştı. Mekanı Cennet olsun.

Haber: Hakan Çelebi

CHP İl Başkan 
Yardımcısı Eczacı 

Sosyolog Elvan 
Işık Gezmiş 
iktidarın sosyal 
konut proje-
si için; 2023 
bütçesinde 
yeterli ödenek 
ayırmadığı-
nı, 10 milyar 
TL’lik ödenekle 
sosyal konut projesinin 
gerçekleşmesinin imkansız 
olduğunu, büyük umutlarla 
açıklanan bu projenin boş 

bir seçim vaadi olduğunun 
ortaya çıktığını söyledi.

Gezmiş sözlerine 
devamla; “2023 bütçe-
sine sosyal konut için 
konulan ödenek 10 
milyar TL! İktidarın se-
çim müjdesi olan 470 
milyar TL’lik 250 bin 
sosyal konut projesine 
sadece 10 milyar TL 
ayırması bu vaadin; 

kırık hayallere, yarım kal-
mış inşaatlara ve çürüyen 
temellere dönüşeceğini 
gösteriyor!   2’DE

Gezmiş, ‘Sosyal Konut Projesinin, Boş Bir 
Seçim Vaadi Olduğu Ortaya Çıkmıştır’

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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(Yazısı Sayfa 3’te)

MAKAM ARABALARINI 
SATIN SMA’LI ÇOCUKLARI 

KURTARIN!..

İlimizde son zamanlarda yapımı 
gerçekleştirilen ön önemli yatı-

rımlardan olan Hüseyin Avni Alpars-
lan Kapalı Spor Salonu yolu ,Vali 
Enver ÜNLÜ ’nün talimatıyla İl özel 
İdaresi tarafından yapılarak hizmete 
sunuldu. SAYFA 2’DE

KAPALI SPOR SALONUNA 12 METRE GENİŞLİĞİNDE

YENi YOL YAPILDI
Kutlamalar 

Dolu Dolu Geçti

Fener Alayı Yürüyüşü Yoğun Katılımla 
Gerçekleşti, Konser Coşturdu...

3’TE

GİRİB Giresun 
İşadamları ve 
Bürokratlar Derneği 

toplantısı dün yapıldı.Toplan-
tıda konuşan Kemal Tokmak 
siyasetüstü bir anlayışla yapı-
landıklarını ifade ederek”Gİ-
RİB ile Giresun’da bir ilke imza 
atmak istiyoruz”dedi.Tokmak,-

Giresun’un yetişmiş işadamı 
ve bürokrat yönünden oldukça 
geniş bir potansiyele sahip 
olduğunu ifade ederek”Bu 
potansiyeli harekete geçirmek 
istiyoruz.Giresun’da yaptığımız 
ilk toplantıya medyanın ilgisi 
oldukça yüksekti.Bu yüzden 
böyle bir organizasyon ile ta-

nışmak istedik.Bundan sonraki 
toplantımıza ilin siyasetçilerini 
de davet edip tanışacağız.
Katılan herkese teşekkür edi-
yorum.Ankara’da sayın Ahmet 
Temür’ün Giresun bürokrasisi 
için yaptıklarını görünce deği-
şik illerde şubeler kurulmasını 
uygun gördük.    SAYFA 2’DE

ADFET kongresi yapıldı ve köşe 
yazarımız Hüseyin Tatar yeniden 
başkanlığa seçildi. Kongrede konuşan 
Tatar “Merhum Adnan Menderes’in izini 
sürmek ve ideallerini savunmak bizler 
için onur kaynağıdır. Emek veren her-
kesi kutluyorum. Adfed her geçen gün 
büyüyor “ dedi. 

Haber: Hakan Çelebi

GiRiB’TEN BiRLiKTELiK 
CAGRISI Tomak, Çakmak, Kütük ve Bayram tüm Giresunluları el 

ele vermeye çağırdı. Toplantıya katılım ise yüksek oldu

TATAR YENiDEN BASKAN...

3 imza ile ÇALDAĞ 
TOKİ konutları 

projesine destek olan 
Batlama ‘nın duayen 
esnafı Osman Harman-
şa , AK parti Giresun il 
başkanı Kenan Tatlı ‘ya 
teşekkür etti. 

Harmanşa “ Oğlum 
,kızım ve yeğenim için 3 
daire için imza benden.
Yörede 200’e yakın da-
ire isteyen insanlar var.
Çoğu evi olmadığı için 
memlekete gelemiyor” 
dedi. SAYFA 2’DE

ÇALDAĞ için ilk 3 imza 
Osman Harmanşa’dan geldi
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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ÇALDAĞ için ilk 
3 imza Osman 

Harmanşa’dan geldi

Harmanşa imza-
ların devamının 

geleceğini ifade ederek 
“ Bu konuda üzerime 
düşen neyse yapaca-
ğım “ dedi.Sel Değir-
meni MUHTARI Yavuz 
Genç ise Ak parti Gire-
sun il başkanı Kenan 
Tatlı ‘nın ÇALDAĞ için 
istediği TOKİ konut-
ları imzasını bu cuma 
günü hazır edeceklerini 
söyledi 

Genç “ Biz ,ÇALDAĞ 
‘a ilave TOKİ konutları 
istiyoruz .Sayın Tatlı ‘nın 
bahsettiği imzaları top-
layıp hem TOKİ ‘ye hem 

Sayın Tatlı ‘ya teslim 
edeceğiz .Yörede TOKİ 
konutlarına ilgi büyük 
.Ben zaten ÇALDAĞ 
Osmaniye köyü’ndenim 
“ dedi 

Genç tüm yöre halkı-
nın imza için kendilerine 
başvurmalarını istedi 

Batlama ve Giresun 
‘da oldukça sevilen ve 
ileride daha üst görev-
lere gelmesi beklenen 
Genç ‘in bu liderliği tam 
puan aldı 

Genç girdiği tüm 
seçimleri kazanarak 
halkın gönlünde taht 
kurmuştu..

‘Sosyal Konut Projesinin, Boş Bir 
Seçim Vaadi Olduğu Ortaya Çıkmıştır’
İktidarın eylül ayında ilan 

ettiği ve başvuru sayısı 
7,5 milyon kişiye ulaşan 

ilk aşamada 250 bin, 2025’e 
kadar da 500 bin TOKİ sos-
yal konut projesinin temelinin 
yakında atılacağı belirtilirken, 
2023 bütçesine sosyal konut 
için konulan ödenek dikkat 
çekiyor.

CB Erdoğan sosyal konut 
projesinin tutarını 422 milyar 
TL olarak açıklamış, bunun 
170 milyar lirasının devlet 
tarafından ve TOKİ kaynakla-

rından karşılanacağını ifade 
etmişti. İki yıl sonra teslim 
edileceği vaat edilen konutlar 
için bütçeye konulan 2023 
ödeneği 10 milyar TL iken 
2024 bütçesinde 12 milyar TL, 
2025 bütçesinde 14 milyar TL 
ayrılması öngörülüyor.

Bütçeye konulan para dev-
letin karşılayacağı vaat edilen 
170 milyar TL’nin 17’de bir 
tutarında!

2019’da vadedilen TOKİ ko-
nutları projesi dururken, şimdi 
250 bin, 500 bin yeni konut 

hamlesi, iktidarın boş 
vaatlerini sergiliyor.

Sadece bu rakamlar 
bile sosyal konut projesi-
nin seçime endeksli oldu-
ğunu, elde para olmadığı-
nı gösteriyor. Hâlâ teslim 
edilmeyen ve bazılarının 
inşaatı bile başlamayan 
2019’daki sosyal konut 
projelerinde olduğu gibi, 
250 bin TOKİ konut

projesinin de seçim 
sonrası; göstermelik temeli 
atılmış, yarım kalmış, şantiye 

mezarlıklarına dönüşeceğini 
anlamak için medyum olmaya 
gerek yok.” dedi.

KAPALI SPOR SALONUNA 12 METRE GENİŞLİĞİNDE

YENi YOL YAPILDI
Batlama Orhaniye Köp-

rüsü’nden başlayarak 
Spor Kompleksine kadar 
olan 200 mt uzunluğundaki 
kısmın yol genişliğinin 12 
mt.ye çıkartılması için yak-
laşık 200.000 TL harcama 
ile kamulaştırma yapılmış 
olup, yolun alt yapısı ve 
Parke taşı döşenmesi için 
ise 800.000,00 TL ödenek 
kullanıldı.234 metre uzunlu-
ğundaki kısımda ise yağmur 
ve sel sularına karşı kanal 
ve menfez çalışması yapıla-
rak mahallede daha önceleri 
sıkça yaşanan sel ve su 

baskınlarından korunmuştu..
Yapılan yolda sokak aydınlat-
ma direkleri de konuldu.

Yapılan açıklamada”Ayrı-
ca yol düzenlemesinin Spor 
kompleksinin güney batısında 

DSİ tarafından yapılarak hiz-
mete sunulan köprüye kadar 
tamamlanarak tam bir ring ha-
line getirilmesinin planlandığı 
da alınan bilgiler arasındadır.  

Köy halkı yapılan çalışma-
lardan çok memnun oldukla-
rını ve köylerini şehir gibi his-
settiklerini beyan etmektedir. 

Yapılan çalışmalardan 
ötürü emeği geçen başta 
Giresun Valisi Enver ÜNLÜ 
olmak üzere, Milletvekillerine, 
İl Genel Meclisi Başkanına ve 
İl Özel İdaresinin tüm çalışan-
larına teşekkür ettiklerini be-
lirttiler. “ifadelerine yer verildi

GiRiB’TEN BiRLiKTELiK 
CAGRISI Tomak, Çakmak, Kütük ve Bayram tüm Giresunluları el 

ele vermeye çağırdı. Toplantıya katılım ise yüksek oldu

GİRİP ile bir ilki 
başaracağız.Sayın 
Osman Bayram,-

sayın Halil Kütük ve emeği 
geçen herkese sonsuz teşek-
kürler ediyoruz.Yönetim kurulu 
arkadaşlarımı ayrı ayrı kutlu-
yorum.Buraya katılım sağla-
yan herkese de saygılarımı 
sunuyorum””şeklinde konuştu.
Yemekte konuşan Kütük Gİ-
RİB’in ve Giresun dernekçiliği 
için önemine dikkat çekerek 

herkesi kutladı.Samsun Şube 
Başkanı Osman Bayram ise 
Giresun’un bürokraside söz 
sahibi olması için daha fazla 
kenetlenmeye ihtiyaç olduğunu 
belirterek Samsun şubesinin 
çalışmalarını anlattı..Yemekte 
söz verilen işadam Ayhan 
Akten ve İbrahim İlyasoğlu da 
GİRİB’i tebrik ederken,Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkan-
vekili Yaşar Çakmak da GİRİB 
ve Giresun için elinden gelen 

herşeyi yapmaya hazır oldu-
ğunu vurguladı.Çakmak”Her 
insan doğup büyük,çocuklarını 
büyütür ve bu tür görevlerde 
bulunur.Önemli olan iz bıraka-
cak işlere imza atmaktır.Bence 

GİRİB bu açıdan oldukça 
önemlidir.Telefonum her za-
man açık.İsteyen arayıp bana 
ulaşabilir.Her Giresunluya 
kapımız açıktır”dedi.

Haber: Mustafa Cici



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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Su Ürünleri Denetlendi...
MAKAM ARABALARINI SATIN

SMA’LI ÇOCUKLARI KURTARIN!..

„Türkiye’deki 125 bin 
MAKAM/KAMU  aracının 
100 binini satın, SMA’lı 
çocukları kurtarın“

Otomobili üretenler;
Avrupalı, Amerikalı, Ja-

pon, Koreli vs, vs...
Ama MAKAM/KAMU 

ARACI tüketimi konusunda 
DÜNYA şampiyonu olan 
ise; TÜRKİYE.

TÜRKİYE’deki  makam 
aracı sayısı tamı tamına 
125 Bin

Almanya’da SADECE 9 
bin

Japonya’da 10 bin
İtalya’da 29 bin
Fransa’da 65 bin kamu/

makam aracı bulunmakta-
dır. 

„ELHAMDÜLİLLAH 
MÜSLÜMANIZ“ diyoruz. 

Dinimize göre israf ha-
ramdır!

Cenâb-ı Allah; “Yiyin, 
için, israf etmeyin” buyurur. 
(Âraf Sûresi, Âyet:31) 

10 bin, 20 bin olmadı 50 
bin TAMAM!

Pekiii 125 bin araç HA-
RAM değil mi?

Güya hem MÜSLÜMA-
NIZ hem de göz göre göre 
HARAM’da ısrar ediyoruz. 
Elinoğlu bu araçları ürettiği 
halde bizim kadar İSRAF 
etmiyor!

Ne yaman bir çelişki 
içindeyiz anlamak mümkün 
değil!..

HASTANE YAPMAK 
ÖNEMLİ AMA...

DEVASA Hastaneler 
yapmakla övünüyoruz.

Tamam hastane yapalım!
İçini de A’dan Z’ye do-

natalım ama hastalarımızı 
da  tedavi edelim. Bilhassa 
da çocuklarımızı ve genç-
lerimizi el aleme muhtaç 
etmeyelim! 

Sokaklarda para topla-
mak zorunda bırakmaya-
lım!..

Devasa hastaneler yapı-
yoruz ama SMA’lı çocukları 
tedavi edemiyoruz. Ço-
cuklarımız YURTDIŞI’nda 
tedavi olmak zorundalar. 
Bunun için de ÇOK PARA 
gerekli!..

DEVLET NEDEN GERE-
KENİ YAPMIYOR

Ülkemiz de her geçen 

gün SMA’lı HASTA ÇO-
CUK sayısı artıyor. Her 
gün gazeteler de SMA’lı 
çocuk haberlerini okuyo-
ruz, televizyonlarda onların 
dramlarını/çaresizliklerini  
izliyoruz. 

Çeşitli şehirlerde SMA’lı 
çocuklar için KAMPAN-
YALAR organize ediliyor. 
Her köşe başında SMA’lı 
çocuklar için açılan standla-
rı görmek mümkün. 

Sosyal medya’da  SMA’lı 
çocuklar için düzenlenen 
kampanyaları takip ediyo-
ruz. İnsanın içi ACIYOR’..

Devasa hastaneler yap-
makla övünen biz SMA’lı 
çocuklar konusunda ACİZ 
kalıyoruz. 

Maalesef DEVLET’imiz 
bu konuda biraz yavaş 
veya yavan kalıyor!.. 

Devlet VAR iken, neden 
vatandaş MAĞDUR oluyor 
ve kapı kapı dolaşıyor?

Halkımızın yardımsever-
liğini takdir ediyoruz. Dev-
letin yapamadığını onlar 
yapıyorlar.

BU ÇOCUKLAR BİZİM 
Her fırsatta çocukla-

rımızla ve gençlerimizle 
övünüyoruz ve onlar bizim 
GELECEĞİMİZ diyoruz. 
Ama sıra İCRAAT’a gelince 
onlara sahip çıkmıyoruz.

Bu çocuklar bizim değil 
mi?

Evet bir kez daha tekrar 
ediyorum ülkemiz kamu/
makam aracı sayısında 
DÜNYA ŞAMPİYONU.  
Son 11 yılda kamuda taşıt 
alımına 6,1 milyar, kira-
lamaya ise 4,8 milyar lira 
harcandı... 

Ama sıra SMA’lı ve diğer 
çocuklara geldiğinde onları 
kadareleriyle başbaşa bıra-
kıp, sokaklarda para topla-
mak zorunda bırakıyoruz. 

Bu nasıl bir sistem?
Bu nasıl bir duyarlılık?
Bu nasıl bir müslüman-

lık?!..
İŞTE SİZE KAYNAK
İşte bu yüzden diyorum 

kii;
MAKAM ARABALARINI 

SATIN
SMA’LI ÇOCUKLARIMI-

ZI KURTARIN!..

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramı kutlamaları kapsamında 
Giresun’da “Cumhuriyet Fener 
Alayı Yürüyüşü” düzenlendi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 
99. yılı kutlamaları kapsa-
mında Giresun Belediyesi’nin 
organize ettiği “Fener Alayı Yü-
rüyüşü” vatandaşların yoğun 
katılımıyla gerçekleşti.

Çotanak İlkokulu önünde 
toplanan binlerce vatandaş 
ellerinde Türk Bayrakları ve 
meşaleleri ile birlikte etkinliğe 
katılırken, Yeniyol ve Gazi 
Caddesi’ni takip eden yürüyüş 
Atapark’ta son buldu. Belediye 
bandosunun çaldığı marşlarla 
coşan vatandaşlar yürüyüşte 
renkli görüntüler oluşturdu. 

Cumhuriyet’in ilan edildiği 
yıla atıfta bulunarak 19.23’de 
başlayan kutlamalar Cumhu-
riyet’in 100. Yılını temsil ettiği 
saat olan 20.23’de Kale’de 
adeta bir görsel şölenin sunul-
duğu havai fişek gösterisi ile 
devam ederken, dilek fenerle-

rinin gökyüzüyle buluşturulma-
sı da güzel görüntülere sahne 
oldu.

Törenin başlangıcında Gire-
sun Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu Atapark’ta toplanan 
binlerce vatandaş topluluğuna 
seslendi.

Şenlikoğlu konuşmasında: 
“Cumhuriyetimizin temellerinin 
99. yıl önce atıldığı bugün-
de programımıza katılan siz 
değerli hemşerilerimi en kalbi 
duygularımla selamlıyorum.” 
diyerek şöyle devam etti:

“İstiklalimizi kazanmak 
amacıyla kurtuluş mücadele-
sine katılan şanlı ecdadımız 
yaşadığı tüm zorluklara rağ-
men adeta destan yazmış ve 
neticesinde Cumhuriyetimizin 
kuruluşu gerçekleşmiştir. 

Bu değerlere 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, yani hepimizin görevidir.

100. yılına yaklaştığımız 
Cumhuriyetin, özellikle son 
dönemlerde ülkemizde Atılan 
tarihi adımlara hepimiz şahit 
oluyoruz. Gurur duyduğumuz 
Milli ve yerli atılımlarımız 
başta olmak üzere, savunma 
sanayisinde, teknolojik atılım-
larla, bilim ve ilim ile üreten ve 
yükselen bir Türkiye var artık. 
Hamdolsun göğsümüz kaba-
rıyor.

Gençler; özellikle sizlere 
seslenmek istiyorum. Bu ülke-
nin geleceği sizlersiniz. Sizlere 
çok önemli görevler düşüyor. 
Sizlere güveniyoruz. Bu ülke 
için koşacaksınız, durmadan 
yorulmadan, muasır mede-
niyetlerin zirvesine sizlerle 
çıkacağız.

Bu vesileyle; Cumhuriyet 
Bayramımızın 99. yılını kutlu-
yor, başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, ebediye-
te intikal eden devlet adamla-

rımızın, bu toprakları dökülen 
kanlarıyla bizlere vatan yapan, 
ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğü için can veren tüm 
aziz şehitlerimizi rahmetle 
anıyorum. Kahraman gazile-
rimize ise en derin şükranla-
rımı sunuyorum. Hepinize iyi 
akşamlar diliyorum.”

Program devamında önce 
Giresun Belediyesi konserva-
tuar sanatçıları ve öğrencileri, 
ardından ise Ceren Ece Öksüz 
sahneye çıkarak meydanı dol-
duran vatandaşları coşturdu. 
Konsere çok yoğun bir katılım 
gösterilirken, gençler birbirin-
den güzel şarkılarla doyasıya 
eğlendiler.

Giresunspor formasıyla 
sahneye çıkan Ceren Ece Ök-
süz Giresun’da olmaktan son 
derece mutluluk duyduğunu 
söyledi. Gencinden yaşlısına 
vatandaşların yoğun katılımıy-
la gerçekleşen Cumhuriyet 
Bayramı kutlamaları şehirde 
keyifli bir akşam yaşattı.

Kutlamalar Dolu Dolu Geçti
Fener Alayı Yürüyüşü Yoğun Katılımla Gerçekleşti, Konser Coşturdu...

Giresun Tarım İl 
Müdürlüğü,su 
ürünleri denetim-

lerini hızlandırdı.Buna göre; 
su ürünleri kontrol görevlileri 
tarafından Giresun sınırları 
içerisinde Ekim ayı içerisinde 
karayollarında balık taşıyan 
nakil araçlarında, balıkçı 
barınaklarında ve balık satış 

yerlerinde;  balıklarda boy, tür 
ve zaman yasakları yönünden 
denetimler yapıldı.

Yapılan açıklamada”Dene-
timler sırasında 1380 sayılı Su 
Ürünleri Kanunu ve 5/1 no’lu 
Tebliğde belirtilen hükümler 
doğrultusunda uygunsuz ha-
reket eden kişilere idari para 
cezası uygulanmaktadır. Ay-

rıca ticari amaçlı balık avcılı-
ğında kullanılan av araçlarının 
markalanması ve elektronik 
ortamda kayıt altına alınma-
sı çalışmalarına da devam 
edilmektedir

Denizlerimizde su ürünle-
ri kaynaklarının korunması 
ve “sürdürülebilir balıkçılık” 
hedefine erişilebilmesi için 

balıkçılarımızın kurallara 
uygun olarak avcılık yapma-
ları önem taşımakta olup, 
bu kapsamda İl / İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüklerimiz 
tarafından paydaş kurumlarla 
birlikte denetim çalışmalarına 
aralıksız devam edilecektir.” 
denildi.

Haber: Fatma Uğurlu



GÜNDEM
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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

431 Ekim 
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Doğaçlama bir ‘koro’ oluş-
turarak; 

Cumhuriyetin türküsünü hep 
birlikte söylediler... 

Üstelik işin en düşündürücü 
ve güzel yanı da; 

Tribünleri dolduran binlerce 
insan aynı renkten değildiler... 

Nedendir bilinmez; 
Bu kez toplumun bütün fark-

lı katmanları bir araya gelmesi-
ni becerdiler... 

Ve tüm dünyanın duyacağı 
bir şekilde; 

“Yaşasın Cumhuriyet” 
diyerek, hep birlikte haykırabil-
diler... 

Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Cumhuriyetin 99 yıl kutla-

malarında; 
Sizler bu konuda ne düşü-

nürsünüz onu bilemem ama... 
Benim fikrimi soracak olur-

sanız; 
99. yılda ‘cumhuriyet bayra-

mını’ en güzel şekilde kutlayan 
üç büyük spor kulübümüz 
oldu... 

Örneğin Galatasaray Kulü-
bümüz; 

Kendilerine ait stadyumun 
tribünlerinde öylesine anlam-
lı ‘görsel’ paylaşımlar yaptı 
ki, ‘cumhuriyet konusunda’ 
duyguları en donuk insanların 
tüylerini bile diken-diken ayağa 
kaldırdı... 

Nasıl ve kaç ayda hazırlan-
dıysa; 

Tüm seyircilerin ellerindeki 
farklı bayrakları kaldırarak ve 
hızlı bir şekilde ‘Türkiye Harita-
ları’ meydana getirmeleri... 

Haritanın içerisinden fon 
müziği eşliğinde; 

Mustafa Kemal Atatürk’ü 
atının üzerinde derinliklerden 

getirip göstermeleri... 
Kısacası; 
‘Cumhuriyeti biz böyle 

kurduk’ diyenleri... 
Haritanın bir başka 

köşesinde elleri nasır 
bağlamış emekçileri ve çile 
çeken köylülerin ‘görsel ka-
reografileri’ öylesine güzel 
ve öylesine muhteşemdi 
ki... 

Ve kamuoyuna verdik-
leri demeçte bir o kadar 
güzeldi... 

Kamuoyuna verilen 
demeci özet olarak veriyo-
rum; 

“...Türkiye Cumhuriyetinin 
kuruluşunun 99. yılında bize 
aydınlanma yolunu açan ulu 
önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ü, vatanın kurtuluşu için 
can veren şehitlerimizi rahmet 
ve minnetle anıyoruz... 

Yaşasın Türkiye Cumhuriye-
ti...” diyorlar... 

Cumhuriyete ‘Galatasaray’ 
sahip çıkarda ‘Fenerbahçe’ 
cumhuriyete fener tutmaz mı? 

Tutmaz olur mu hiç; 
Fenerbahçe de kendi 

stadyumunda ve muhitinde en 
görkemli bir şekilde ‘fener ala-
yı’ düzenler ve kamuoyuna da 
herkes duysun diye şu demeci 
verirler; 

“Biz; bu topraklara siper 

olanları unutmayan, kadınıyla 
erkeğiyle cephede savaşan-
ları kalbine kazıyan, Atamı-
zın emanetine sahip çıkan, 
ilkelerinden şaşmayan Feneri 
olarak; 

Bu vatana ve cumhuriyete 
layık olmak için yaşıyoruz... 

Milyonlarca taraftarımızın 
sesi olarak haykırıyoruz; 

Ulu Önderimizin İzinde, 
Yaşa, sonsuz ol Cumhuriyet” 
diyerek öne çıkıyorlar... 

Ya ‘Kara Kartallar’ nasıl 
kanat açıyor Cumhuriyete? 

Hemen onu da özetleyelim; 
‘Dolmabahçe Stadyumu’ 

olarak bildiğimiz stadyumun 
dört-bir yanını ‘Atatürk Görsel-
leriyle’ süslüyorlar... 

Cumhuriyet türküsünü en 

yüksek perdeden söylemek için 
büyük bir ‘Konser’ veriyorlar... 

Ve ‘Cumhuriyetle’ ilgili gö-
rüşlerini de şöyle belirtiyorlar; 

“Beşiktaş jimnastik Kulübü 
olarak 20 yaşımızdan bu yana 
Ata’mızın izinde olmanın, 
Cumhuriyetin yılmaz takipçisi 
olmanın hatta Cumhuriyet ile 
bir olarak ‘Cumhuriyetiz’ deme-
nin gurur ekleniyor; 

Coşkumuz büyüyor... 
İçimizden taşıyor... 
20 yaşından bu yana Cum-

huriyetiz... 
29 Ekim Bayramını en içten 

dileklerimizle kutluyor, ulu Ön-
derimiz Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ile silah arkadaşlarını 
rahmetle saygıyla anıyoruz... 

Yaşasın Cumhuriyet” ifade-

lerini en yüksek sesle dile 
getiriyorlar... 

Özetlersek; 
Cumhuriyetin 99. yılın-

da yapılan ‘Cumhuriyet 
Bayramına’ sahiplenip öne 
çıkanlar daha çok profes-
yonel spor kulüplerimizin 
öncülüğünde her renkten 
tribün seyircilerin bir araya 
gelmesiyle oldu... 

Şimdi tribünlerde ‘do-
ğaçlama’ olarak meydana 
gelen örgütlenmeyi görün-
ce, insanın ‘keşke’ diyesi 
geliyor; 

“Bu örgütlenme bilinçli 
olarak, yaşamın içinde de 
olabilse...” 

Keşke; 
Tarım, sanayi ve emeğin 

bütün bileşenleri körü-körüne 
emeğini ve aklına ‘emanetçile-
re’ teslim etmese de;

Tıpkı ‘tribünlerde olduğu 
gibi’ kendi aralarında bilinçli 
bir şekilde örgütlenip, kendi 
değerlerini sömürenlerin karşı-
sına bir dikilebilse... 

Bu temenni ve duygularla; 
Hoş kalın, 
Hoşça kalalım, 
Sağlık ve esenlik içinde 

olalım... 
Ve en önemlisi de; 
Sisli havalarda fazla uyuma-

yalım!
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Kaptan Yusuf’un sunu-
culuğunu yaptığı gecede, 
sanatçı Meltem Karanisoğlu 
nefis bir müzik ziyafeti çe-
kerek kulaklarımızın pasını 
sildi.

Eşim Dilek hanım ile 
Görele Belediyesi korosun-
dan arkadaşları Ayça Erden 
Yörük ve Mehmet Kavcı da, 
orkestra eşliğinde hünerleri-
ni sergileme fırsatı buldu.

E, bizim başımız kel mi?
Umumi istek üzerine biz 

de “Boş kalan çerçeve”yle 
katkıda bulunduk.

Gecenin finalini de “İzmir” 
ve “Dağ başını duman al-
mış” marşlarıyla yaptık.

Gecemizi onurlandıran 
Harun Cici başkanlığındaki 
Giresun İl Teşkilatı ile CHP 

Görele İlçe Başkanı Salih 
Zeki Bayram’a ve eşine 
teşekkür ederiz.

Ayrıca bu nezih mekan-
larını bizlere tahsis eden, 
konukları en güzel şekilde 
ağırlayan Yönetim Kurulu 
Üyemiz Uluslararası Po-
litikalar Başkanı Nurten 
Demirel ile üyemiz Ayhan 
Demirel’e de çok teşekkür 
ediyoruz.

Bu daha başlangıç.
İnşallah en büyük şö-

lenimizi 18 Haziran 2023 
akşamı yapacağız!

YAŞASIN 
CUMHURİYET!

Not: Birbirinden güzel bu 
fotoğraflar için değerli üye-
miz Mehmet Kavcı’ya çok 
teşekkür ediyorum.

İyi Parti Görele Cumhuriyet 
Balosu izlenimlerim 
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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

431 Ekim 
2022 Pazartesi www.giresungundem.com

Doğaçlama bir ‘koro’ oluş-
turarak; 

Cumhuriyetin türküsünü hep 
birlikte söylediler... 

Üstelik işin en düşündürücü 
ve güzel yanı da; 

Tribünleri dolduran binlerce 
insan aynı renkten değildiler... 

Nedendir bilinmez; 
Bu kez toplumun bütün fark-

lı katmanları bir araya gelmesi-
ni becerdiler... 

Ve tüm dünyanın duyacağı 
bir şekilde; 

“Yaşasın Cumhuriyet” 
diyerek, hep birlikte haykırabil-
diler... 

Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Cumhuriyetin 99 yıl kutla-

malarında; 
Sizler bu konuda ne düşü-

nürsünüz onu bilemem ama... 
Benim fikrimi soracak olur-

sanız; 
99. yılda ‘cumhuriyet bayra-

mını’ en güzel şekilde kutlayan 
üç büyük spor kulübümüz 
oldu... 

Örneğin Galatasaray Kulü-
bümüz; 

Kendilerine ait stadyumun 
tribünlerinde öylesine anlam-
lı ‘görsel’ paylaşımlar yaptı 
ki, ‘cumhuriyet konusunda’ 
duyguları en donuk insanların 
tüylerini bile diken-diken ayağa 
kaldırdı... 

Nasıl ve kaç ayda hazırlan-
dıysa; 

Tüm seyircilerin ellerindeki 
farklı bayrakları kaldırarak ve 
hızlı bir şekilde ‘Türkiye Harita-
ları’ meydana getirmeleri... 

Haritanın içerisinden fon 
müziği eşliğinde; 

Mustafa Kemal Atatürk’ü 
atının üzerinde derinliklerden 

getirip göstermeleri... 
Kısacası; 
‘Cumhuriyeti biz böyle 

kurduk’ diyenleri... 
Haritanın bir başka 

köşesinde elleri nasır 
bağlamış emekçileri ve çile 
çeken köylülerin ‘görsel ka-
reografileri’ öylesine güzel 
ve öylesine muhteşemdi 
ki... 

Ve kamuoyuna verdik-
leri demeçte bir o kadar 
güzeldi... 

Kamuoyuna verilen 
demeci özet olarak veriyo-
rum; 

“...Türkiye Cumhuriyetinin 
kuruluşunun 99. yılında bize 
aydınlanma yolunu açan ulu 
önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ü, vatanın kurtuluşu için 
can veren şehitlerimizi rahmet 
ve minnetle anıyoruz... 

Yaşasın Türkiye Cumhuriye-
ti...” diyorlar... 

Cumhuriyete ‘Galatasaray’ 
sahip çıkarda ‘Fenerbahçe’ 
cumhuriyete fener tutmaz mı? 

Tutmaz olur mu hiç; 
Fenerbahçe de kendi 

stadyumunda ve muhitinde en 
görkemli bir şekilde ‘fener ala-
yı’ düzenler ve kamuoyuna da 
herkes duysun diye şu demeci 
verirler; 

“Biz; bu topraklara siper 

olanları unutmayan, kadınıyla 
erkeğiyle cephede savaşan-
ları kalbine kazıyan, Atamı-
zın emanetine sahip çıkan, 
ilkelerinden şaşmayan Feneri 
olarak; 

Bu vatana ve cumhuriyete 
layık olmak için yaşıyoruz... 

Milyonlarca taraftarımızın 
sesi olarak haykırıyoruz; 

Ulu Önderimizin İzinde, 
Yaşa, sonsuz ol Cumhuriyet” 
diyerek öne çıkıyorlar... 

Ya ‘Kara Kartallar’ nasıl 
kanat açıyor Cumhuriyete? 

Hemen onu da özetleyelim; 
‘Dolmabahçe Stadyumu’ 

olarak bildiğimiz stadyumun 
dört-bir yanını ‘Atatürk Görsel-
leriyle’ süslüyorlar... 

Cumhuriyet türküsünü en 

yüksek perdeden söylemek için 
büyük bir ‘Konser’ veriyorlar... 

Ve ‘Cumhuriyetle’ ilgili gö-
rüşlerini de şöyle belirtiyorlar; 

“Beşiktaş jimnastik Kulübü 
olarak 20 yaşımızdan bu yana 
Ata’mızın izinde olmanın, 
Cumhuriyetin yılmaz takipçisi 
olmanın hatta Cumhuriyet ile 
bir olarak ‘Cumhuriyetiz’ deme-
nin gurur ekleniyor; 

Coşkumuz büyüyor... 
İçimizden taşıyor... 
20 yaşından bu yana Cum-

huriyetiz... 
29 Ekim Bayramını en içten 

dileklerimizle kutluyor, ulu Ön-
derimiz Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ile silah arkadaşlarını 
rahmetle saygıyla anıyoruz... 

Yaşasın Cumhuriyet” ifade-

lerini en yüksek sesle dile 
getiriyorlar... 

Özetlersek; 
Cumhuriyetin 99. yılın-

da yapılan ‘Cumhuriyet 
Bayramına’ sahiplenip öne 
çıkanlar daha çok profes-
yonel spor kulüplerimizin 
öncülüğünde her renkten 
tribün seyircilerin bir araya 
gelmesiyle oldu... 

Şimdi tribünlerde ‘do-
ğaçlama’ olarak meydana 
gelen örgütlenmeyi görün-
ce, insanın ‘keşke’ diyesi 
geliyor; 

“Bu örgütlenme bilinçli 
olarak, yaşamın içinde de 
olabilse...” 

Keşke; 
Tarım, sanayi ve emeğin 

bütün bileşenleri körü-körüne 
emeğini ve aklına ‘emanetçile-
re’ teslim etmese de;

Tıpkı ‘tribünlerde olduğu 
gibi’ kendi aralarında bilinçli 
bir şekilde örgütlenip, kendi 
değerlerini sömürenlerin karşı-
sına bir dikilebilse... 

Bu temenni ve duygularla; 
Hoş kalın, 
Hoşça kalalım, 
Sağlık ve esenlik içinde 

olalım... 
Ve en önemlisi de; 
Sisli havalarda fazla uyuma-

yalım!
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Kaptan Yusuf’un sunu-
culuğunu yaptığı gecede, 
sanatçı Meltem Karanisoğlu 
nefis bir müzik ziyafeti çe-
kerek kulaklarımızın pasını 
sildi.

Eşim Dilek hanım ile 
Görele Belediyesi korosun-
dan arkadaşları Ayça Erden 
Yörük ve Mehmet Kavcı da, 
orkestra eşliğinde hünerleri-
ni sergileme fırsatı buldu.

E, bizim başımız kel mi?
Umumi istek üzerine biz 

de “Boş kalan çerçeve”yle 
katkıda bulunduk.

Gecenin finalini de “İzmir” 
ve “Dağ başını duman al-
mış” marşlarıyla yaptık.

Gecemizi onurlandıran 
Harun Cici başkanlığındaki 
Giresun İl Teşkilatı ile CHP 

Görele İlçe Başkanı Salih 
Zeki Bayram’a ve eşine 
teşekkür ederiz.

Ayrıca bu nezih mekan-
larını bizlere tahsis eden, 
konukları en güzel şekilde 
ağırlayan Yönetim Kurulu 
Üyemiz Uluslararası Po-
litikalar Başkanı Nurten 
Demirel ile üyemiz Ayhan 
Demirel’e de çok teşekkür 
ediyoruz.

Bu daha başlangıç.
İnşallah en büyük şö-

lenimizi 18 Haziran 2023 
akşamı yapacağız!

YAŞASIN 
CUMHURİYET!

Not: Birbirinden güzel bu 
fotoğraflar için değerli üye-
miz Mehmet Kavcı’ya çok 
teşekkür ediyorum.

İyi Parti Görele Cumhuriyet 
Balosu izlenimlerim 
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Seyfullah Çiçek

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

531 Ekim 
2022 Pazartesi www.giresungundem.com

Giresunspor’un 
borç listesi kabarık

Jean Pyerre’ye olan 
765 bin avro bor-

cu ile gündeme gelen 
Giresunspor’un borç listesi 
oldukça kabarık. Yeşil-
beyazlı kulübün geçen 
sezonki kadrosunda yer 
alan ve alacaklarını tahsil 
edemediği için FIFA’ya 
başvuran geçen sezonki 
yabancılarından alacaklı 

olan oyunculara yaklaşık 
2.478.404,51 € ödenecek. 

Çotanaklar’ın Mamadou 
Diarra’ya 363.671,05 € Joe 
Champness’e 789.207 € 
İbrahima Balde’ye 205.000 
€, Joey Pelupessy’ye 
444.701,28 €’ Douglas Ba-
celar ‘a 266.825,18 € Sha-
pi Suleymanov - 409.000 € 
borcu olduğu öne sürüldü

Çalgan’dan  
Özdemir’e Tebrik…

Giresun Gençlik ve Spor 
İl Müdürü İsmail Çalgan, 
İtalya’nın Jesolo şehrinde 
yapılan Dünya Gençler 
Kick Boks Şampiyonasın-
da ülkemizi temsil ederek,  
Low King +91 kg’da dünya 
ikincisi olan Giresun Beledi-
ye Gençlik ve Spor Kulübü 
sporcusu Emre Güney ve 

Antrenörü Aziz Özdemir’le 
bir araya geldi.

Nazik ziyaretleri dolayı-
sıyla teşekkür eden Çal-
gan; “Ülkemizi ve Şehrimizi 
gururlandıran genç spor-
cumuzu ve antrenörünü 
gönülden tebrik ediyor, 
başarılarının devamını dili-
yorum.” ifadelerini kullandı.

COTANAKLAR ZORLU MACA HAZIR
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Bitexen Giresunspo bu akşam deplasmanda Başakşehir  ile karşılaşacak.Başakşehir 

Fatih Terim Stadı’nda oynanacak müsabaka, saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek.

Turuncu-lacivertli ekip 
ligde oynadığı 10 
maçta, 6 galibiyet, 

2 beraberlik ve 2 mağlubiyet 
alarak 20 puan topladı. İki ga-
libiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi 
alan Bitexen Giresunspor ise 9 
puana sahip.

Sezonun açılış maçında 
sahasında Kasımpaşa’yı 
4-0 mağlup eden Medipol 
Başakşehir, ikinci haftada 
deplasmanda Konyaspor ile 
0-0 berabere kaldı. Yukatel 
Kayserispor ve Corendon 
Alanyaspor’u 2-0’lık sonuçlar-
la geçen turuncu-lacivertliler, 
deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 

yendikten sonra sahasında 
VavaCars Fatih Karagümrük 
ile 0-0 berabere kaldı. Deplas-
manda MKE Ankaragücü’nü 
2-1 mağlup eden İstanbul 
ekibi, 9. haftada, Demir Grup 
Sivasspor’a 2-0 mağlup oldu, 
10. haftada ise sahasında 
İstanbulspor’u 2-0 yendi. Medi-
pol Başakşehir son maçında 
Fenerbahçe’ye 1-0 kaybetti.

Deniz Türüç cezalı 
Medipol Başakşehir’de kart 

cezalısı Deniz Türüç forma 
giyemeyecek.Sakatlıkları bu-
lunan Lucas Biglia ve Mahmut 
Tekdemir’in durumu ise maç 
gününde netlik kazanacak.

Maç Trafiği yoğunlaşacak
Giresunspor 13 gün içeri-

sinde dört müsabakaya 
çıkacak. Bu akşam deplasmanda 
Başakşehir ile karşı karşıya gele-
cek olan Yeşil-beyazlılar, Cumar-
tesi 14.30’da İstanbulspor’a ev 
sahipliği yapacak. 9 Kasım Çar-
şamba günü Ankaraspor ile kupa 
randevusunda karşılaşacak olan 
Giresunspor 12 Kasım Cumartesi 
ise Fenerbahçe deplasmanında 
boy gösterecek.

3 oyuncu sınırda !
Giresunspor’da 

Başakşehir müsaba-
kası öncesinde üç futbolcu 
kart sınırında yer alıyor. 
Yeşil-beyazlılarda Ramon 
Arias’ın ardından orta saha 
oyuncuları Campuzano ve 
Murat Cem de kart sınırına 
yerleşen oyuncular. Bu 3 
futbolcu görecekleri ilk sarı-
da cezalı duruma düşecek.

Teknik adam Hakan 
Keleş’in karşılaşma ön-
cesinde  bu üç oyuncuyu 
uyaracağı ve çok dikkatli 
olmaları gerektiklerini ifade 
edeceği belirtildi. Çünkü  
Giresunspor,kendisi gibi  
ligde tutunmaya çalışan 
İsatanbulspor ile çok kritik 
bir müsabakaya  cumartesi 
günü çıkacak. Başakşehir, evinde aslan!

Giresunspor’u konuk edecek 
olan Başakşehir, bu sezon 

şimdiye dek evinde en başarılı 
ikinci takım konumunda. 

Kasımpaşa, Kayserispor 
ve Alanyaspor ile İstanbulspor 
engellerini aşmayı başaran Emre 
Belözoğlu’nun talebeleri Karagüm-

rük ile golsüz berabere kalırken, 
Sivasspor’a ise 2-0 yenildi. Başak-
şehir 13 puanla Fenerbahçe’nin 
ardından iç sahanın en başarılı 
takımı. Çotanaklar, evinde aslan 
kesilen rakibi karşısında puan 
ve puanlar alarak geri dönmeyi  
planlıyor.

Bugün Cumhuriyet Bay-
ramı. Hepimize kutlu 
olsun. Daha önceki  

yazımı güncelleyerek payla-
şıyorum. Değişen fazla birşey 
olmadığını görüyorum. Umarım 
ben yanılırım.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kutlamaları bir yandan bizleri 
coştururken, bir yandanda hü-
zünlendirmektedir.

Hani bilirsiniz”Muhlis Akarsu 
Ustamızın” güzel bir Sivas Kan-
gal türküsü var. Gelin hatırlaya-

lım!
“EY SEVDİĞİM SANA ŞİKA-

YETİM VAR,
NE SEVDİĞİN BELLİ NE 

SEVMEDİĞİN.”
Yurdum insanı görünüşte 

Cumhuriyet’i seviyor gibi yapsa 
da; sevip sevmediğini,seviyorsa 
niçin koruyamadığını bilemiyo-
ruz. Sokaklarda sanki Cumhu-
riyetimizden eser kalmış gibi 
biçimsel olarak Cumhuriyet 
Bayramının kutlandığını, ama 
Cumhuriyet’in kurumları tek tek 

elden çıkarken, niçin seyirci 
kalındığını bir türlü anlayama-
dım. Hâla anlamakta güçlük 
çekiyorum. Şu ana kadar  bunu 
çözmüş de değilim. Sizler  
biliyorsanız lütfen bana anlatın! 
Türküdeki gibi sevdiklerimize 
şikayet mı edelim? Gerçekten 
bunu özümseyemiyorum.

Halkın egemenliğine dayanan 
bir yönetim şeklidir diye bize 
ilkokul kitaplarında öğretilen 
Cumhuriyet’te;

“Hukukun Üstünlüğü egemen 
olup,Halkın Seçme ve Seçilme 
Hakkı önemlidir.”

Bugünlerde bırakın seçme 
hakkını, seçimin güvenli yapılıp 
yapılmayacağı,  tartışılmaktadır.

Cumhuriyet; Egemenliğin 
kaynağının millete ait olduğunu 
kabul eden yönetim şeklidir diye  
bizlere ezberletildi. Gerçekten şu 
anda böyle mi?

Biliyorsunuz Atatürk “Cumhu-
riyet milletimize en uygun yöne-

tim şeklidir” der. Ondan önceki 
her yönetim şeklinin halk için  sı-
kıntıları barındırdığını vurgulardı. 
O nedenle yeni kurulan ülkenin 
yönetim şeklinin “Cumhuriyet” ol-
masına karar verilmiştir. Getirilen 
Cumhuriyet rejimine göre bütün 
vatandaşlar yasa önünde eşittir. 
Onlar arasında hiçbir ayrıcalık 
tanımaz. Onların devlet yöneti-
mine eşit olarak katılımını sağlar. 
Vatandaşların temel hak ve 
özgürlüklerini  teminat altına alır .

Cumhuriyet günlük yaşam-
da oldukça serbest kullanılan, 
kuramsal düzeyde ise fazla tar-
tışılmayan bir kavram olmuştur. 
Popüler düzeydeki anlamı, de-
mokrasiyle iç içeyken, kuramsal 
düzeydeki anlamı tartışmalıdır.

Cumhuriyet, siyasi düşünceler 
tarihinin en eski ve en tartışmalı 
kavramlarından birisidir. Genel 
olarak Batı’da siyaset ve yönetim 
üzerine düşünmenin özerk bir 
felsefe haline gelmesiyle, kısaca 

siyaset felsefesinin doğuşuyla, 
cumhuriyetin bu felsefenin bir 
kavramı olarak ortaya çıkışı yak-
laşık aynı tarihlere denk geldiği 
kabul edilmektedir.

Bizim gibi üretim biçiminin 
yeterli gelişmediği, tüketimin 
giderek pompalandığı, geri 
bıraktırılmış veya geri kalmış, 
feodalitenin henüz tasfiye 
edilmediği, kapitalizmin yete-
rince gelişemediği ülkelerde; 
Burjuva demokrasisinin yeterince 
oluşmaması, burjuvanın komp-
rador yapısı, buna paralel olarak 
insan haklarının da yeterince ileri 
düzeye gelememesini doğurmuş, 
Cumhuriyet birtürlü Demokrasi 
ile taçlanamamıştır.

Cumhuriyetle beraber çocuk, 
kadın, hayvan hakları gibi kav-
ramları biçimsel nitelikten çıkarıp 
özüne yerleştirmeden, ne bu 
hakları doğru dürüst koruyabilir 
ne de savunabiliriz. Bunu açık 
olarak belirtmekte yarar var.

Ülkemizde Cumhuriye-
tin savunuculuğunu halk 
yapacağına;maalesef aydınlar, 
küçük burjuvalar,sivil-asker 
bürokratlar yapmışlardır.

Cumhuriyetin gelişip 
kökleşmesine,ne hikmetse 
dışarıya bağımlı burjuvamız 
yeterince önem vermemiş, hatta 
kösteklemiştir.

*
Son yıllarda zayıflayıp dibe 

vuran  ekonomimizle beraber 
yargı bağımsızlığının siyasileş-
mesi, üst burjuvalarımız tarafın-
dan dile getirilmiştir. Günaydın 
dersek derdimizi anlatmış oluruz 
herhalde! 

Şimdiye kadar susan,bu 
aşamaya gelmesinde önemli 
rolü olan sermaye sahiplerimize 
maalesef kimse inanmamıştır. 

Cumhuriyetimiz adeta kanadı 
kırık yaralı bir kuş gibidir.Ne sev-
diğimiz belli,ne sevmediğimiz! 

Sevgilerimle...

CUMHURİYET BAYRAMIMIZI SEVDİĞİMİZİ 
LÜTFEN SOMUTLAŞTIRALIM!
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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: 631 Ekim 2022 Pazartesi

 

 

 

Görele Masterler, 
Alkış Topladı

Bora Çolak ve Yılmaz 
Kirman’ın golleri ile yarı 
finale çıkan Görele Mas-
terler yarı final maçında 
Yozgat Masterlerlar takımı-
na 1 – 0 yenilerek turnuva-
ya veda ederken oynadığı 
futbol  ile alkışı hak etti.

26 - 30 Ekim 2022 
tarihinde Antalya Ke-
mer’de yapılan olan Ege 
Joyful spor organize ettiği 
ve 12 takımın katılığı 29 
Ekim Cumhuriyet Bayra-
mı Veteran Master 100 
yıl Turnuvası’na katılan 

Görele Masterler yarı final 
maçında Yozgat Masterler-
lar takımına 1 – 0 yenilerek 
turnuvaya veda etti. 

Final oynamayı çok iste-
diklerini kaydeden Oyun-
cular “ Antalya’da her yönü 
ile güzel bir organizasyon 
oldu. Emekleri geçen 
herekese çok teşekkür 
ediyoruz. Yarı finale kadar 
geldik.Gönül şampiyonluk 
kupasını Görele’ye getir-
meyi isterdi ancak olmadı. 
Artık gelecek yıllara baka-
cağız” dediler.

FIRAT AKYOL TV
YOUTUBE KANALI

Dünyaya Açılan Pencereniz
Sizin Kanalınız

YouTube

ABONE OLMAYI UNUTMAYIN!
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sezon evindeki ilk mağlubiyetini aldı.
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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

TFF, çok tartışılan ve 
kadrosu yetersiz olan 
var görevi için Avru-

pa’dan hakem desteği alacak. 
TFF Başkanı Büyükekşi, önü-
müzdeki günlerde İngiltere ve 
Belçika’ya giderek bu ülkelerin 
VAR merkezlerini inceleyecek. 
Ardından VAR görevi için ya 
4-5 yabancı hakem getirilecek 
ya da Süper Lig maçlarının 
VAR yönetimi, İngiltere veya 
Belçika’dan yapılacak.

Penaltı, gol, kırmızı kart ve 
yanlış kart gibi kritik pozisyon-
lardaki bariz hakem hatalarını 
düzeltmesi için getirilen VAR’ın 
ülkemizde pek sağlıklı işle-
mediği maalesef bir gerçek. 
Kulüpler Birliği Vakfı da uzun 
süredir VAR’da radikal deği-
şiklikler yapılması için Türkiye 
Futbol Federasyonu’nun (TFF) 
kapısını aşındırıp duruyordu. 
Hatta “VAR’ı istemiyoruz” 
diyen kulüpler bile oldu.

Birçok kulüp başkanının 
ortak dileği yabancı hakem 
getirilmesiydi.

Kulüplerin talebini, mevcut 
VAR kadrosunun kısıtlı olma-
sını ve hakemlerin çoğunun 
VAR’a geçmek istememesini 
dikkate alan TFF yönetimi en 
sonunda kararını verdi:

VAR görevi için Avrupa’dan 
hakem desteği alınacak.

ÇÖZÜM iÇiN 
2 FORMÜL

Peki bu nasıl olacak?.. 
TFF’nin önünde bu konuda 2 
formül bulunuyor:

1- Avrupa ülkelerinden 
sadece VAR görevi yapma-
ları için 4-5 yabancı hakem 
getirilecek.

2- Süper Lig maçları 
İngiltere veya Belçika’daki 
VAR merkezlerinden yöneti-
lecek. TFF Başkanı Mehmet 
Büyükekşi ile MHK yetkilileri 
önümüzdeki hafta ilk olarak 
İngiltere’ye gidip Premier Lig’in 
VAR merkezini gezecek, daha 
sonra da Belçika’da inceleme-
lerde bulunacak.

Büyükekşi, İngiltere ve 
Belçika’da yapılacak detaylı 
çalışmaların ardından, Futbol 
Federasyonu’nun görüşünü 
Kulüpler Birliği’ne anlatacak ve 
ardından hangi formülün uygu-
lanacağına karar verilecek.

VAR’DA BU KADAR 
iNSAN ELi OLDUĞU-
NU DÜŞÜNMEMiŞTiK

Hani ‘ne umduk ne bulduk’ 
derler ya, TFF’nin geçtiğimiz 
salı günü kulüplere yaptığı 
VAR sistemi tanıtım toplantısı 
da aynen öyle oldu.

Ne TFF Başkanı Mehmet 
Büyükekşi ne de kulüplerin 
başkanları, teknik direktörleri 
ve takım kaptanları bu toplan-
tıdan memnun kaldı.

iLGi, BEKLENTiLERiN 
ALTINDA KALDI

Büyükekşi ve kurmaylarının 
bu organizasyonu gerçekleş-
tirme gayesi VAR sisteminin 
ne kadar düzgün çalıştığını 
göstermek, kafalardaki soru 

işaretlerini ve endişeleri orta-
dan kaldırmaktı.

Ne var ki, beklenen olma-
dı...

Kulüplerin ilgisi TFF’nin 
beklentilerinin çok altındaydı. 
Artı, Merkez Hakem Kurulu 
yetkilileri tarafından yapılan 
sunum kulüp başkanlarının 
VAR sistemiyle ilgili kaygılarını 
daha da artırdı.

DAHA ÇOK TEKNOLO-
Ji BEKLENiYORDU

Bazı kulüp başkanları, “Sis-
temin içinde bu kadar insan eli 
olduğunu düşünmemiştik. Tek-
nolojinin daha yoğun olmasını 
bekliyorduk” diyormuş.

Hatta bu yöndeki düşünce-
lerini TFF Başkanı Büyükek-
şi’ye de açıkça ifade etmişler...

YAPAY ZEKA BÜYÜK 
ARIZA YAPTI!

Mevcut TFF yönetiminin 
en çok üzerinde durduğu ve 
gururla bahsettiği konulardan 
biri hakem atamalarının ‘yapay 
zeka’ ile yapılması idi. TFF her 
ne kadar sistemin düzgün ça-
lışması adına tüm imkanlarını 
seferber etmiş olsa da zaman 
zaman sıkıntılar yaşandığı bir 
gerçek. Bunun son örneğini bu 
haftaki hakem atamalarında 
gördük.

YAYINCI KURULUŞ 
EYLÜL TAKSiTiNi 
ÖDEMEDi

Sancılı bir süreç sonucunda 
Süper Lig ve 1. Lig maçlarının 

yayın haklarını yeniden alan 
beIN Sports, yapılan anlaşma 
gereği sezonluk ücretin yüzde 
25’ini imzalar atıldıktan sonra 
peşin öderken, geri kalan 
miktarı aylık taksitler halinde 
vermeyi taahhüt etmişti. Ancak 
sezonun daha üçüncü ayı içe-
risinde beIN Sports, ödemeleri 
aksatmaya başladı. Şirket, 
ekonomik sıkıntıları gerekçe 
göstererek eylül ayı taksitini 
ödememiş.

Tabii böyle olunca, tüm öde-
me planlarını beIN Sports’tan 
gelecek paraya göre ayarlayan 
kulüpler zor durumda kaldı. 
Bakalım neler olacak?

ÖZBEK’iN iSTEDiĞi 
TOPLANTI 2 KA-
SIM’DA YAPILACAK

G.Saray Başkanı Dursun 
Özbek, olaylı Alanya maçının 
ardından tüm kulüp başkan-
larının bulunduğu WhatsApp 
grubuna bir mesaj atarak Ku-
lüpler Birliği’nin bu hafta içinde 
olağanüstü toplantı yapmasını 
istemişti. Ancak Fenerbahçe, 
Trabzon, Sivas ve Başakşe-
hir’in hafta içi Avrupa kupa-
larında maçları olduğu için 
toplantı ileri bir tarihe ertelen-
mişti. Tarih nihayet belirlendi: 2 
Kasım Çarşamba.

Aynı gün Cumhurbaşkanlı-
ğı’nın davetiyle Ankara’da bir 
araya gelecek olan başkanlar, 
daha sonra A.Gücü’nün ev 
sahipliğinde toplanarak, başta 
hakemler olmak üzere gün-
demdeki konuları görüşecek.

O ZAMAN TFF’NiN BASKANI DA 
YABANCI OLSUN VAR sistemi hayatımıza bir girdi pir girdi... 

Gün geçmiyor ki VAR ile ilgili yeni bir tartışma, 
spekülasyon yaşanmasın...


