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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?
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SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
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BİNA YIKIMLARI
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UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
kulağımız 
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 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
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ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU
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Palyatif Bakım
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GÜNÜ GELİNCE DİKENSİZ 
GÜL KOKLAR 
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31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
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

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

ÇÜÇÜM (CÜCÜĞÜM) ;
BICAKÇU NİYAZİ .!

(Yazısı Sayfa 3’te)

Eroğlu; “Hayatını ülkesine ve milletine 
adayan Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin içinde 
bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı 
imkânlara rağmen, milletinden aldığı güç ve 
destekle bağımsız ve millet egemenliğine 
dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna 
liderlik etmiştir. “Beni görmek demek, mutlaka 
yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirleri-
mi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissedi-
yorsanız, bu kafidir.”  SAYFA 2’DE

Eroğlu, Atatürk’ü andı
İYİ Parti Giresun İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu, Atatürk’ü andı...

Merkezi İstanbul 
Kadıköy’de 

bulunan ve bugüne 
kadar eğitim ve kültür 
alanında yaptığı çalış-
malarla adından söz 
ettiren Tirebolu Kültür 
ve Yardımlaşma Der-
neği ile akademisyen, 
ev hanımı, esnaf ve 
serbest meslek sahibi 
gibi kişilerin oluşturduğu 
Ahenk Musiki Toplulu-
ğu’nun kültür ve sanat 
çalışmasında işbirliğine 
gittiği belirtildi. 3’TE

Tirebolu Derneğine “Ahenk” Geldi
Tirebolu Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Ahenk Musiki Topluluğu’nu sanat sevgisi bir araya getirdi

CHP Orta Karadeniz İl Başkanları 
Samsun’da bir araya geldi...

CHP Giresun il Başkanı Av Gültekin 
Uzunalioğlu yaptığı yazılı açıkla-

mada” CHP Karadeniz Bölgesi Koordina-
törü ve Kastamonu Milletvekilimiz Hasan 
Baltacı Başkanlığında yaptığımız toplan-
tıda Samsun İl Başkanımız Fatih Türkel, 
Ordu İl Başkanımız Atilla Şahin, Sinop İl 
Başkanımız İnan Savaş Yüksel ile birlikte 
2023 genel seçimleri ve örgüt çalışmaları-
nın koordinasyonuyla ayrıntılı bir toplantı 
yaptıklarını belirterek ,Orta Karadeniz 

CHP il başkanları olarak iktidar yürüyüşü-
müzde Atatürk ün şehri Samsun’da fikir 
alışverişi ve birliktelik toplantısı yaptık 
..CHP kadroları ve programıyla iktidara 
hazırdır dedi..

Birlik Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Doğruyol 
önceki gün Giresun’a 

geldi.Giresun Şube Başkanı 
Cengiz Saydere ve ekip arka-
daşları tarafından karşılanan 
Doğruyol daha sonra üyelerle 
akşam yemeğinde buluştu. 

Türkiye’de sendikacılığın 
ciddi şekilde kan kaybettiği-
ni iddia eden Doğruyol”Bazı 
sendikalar aşırı siyasallaştı.
Bazıları ise aşırı marjinelleşti.2 
yıl önce sendikamızı kurduk.
Sayın Cengiz Saydere ve 

buradaki arkadaşlar bizlere 
ciddi şekilde sahip çıktılar.Hızla 
büyüyoruz.25 yıldır sendika-

cılık yapıyorum.Ülkede doğru 
sendikacılık yapmak için yola 
çıktık”dedi. SAYFA 2’DE

Genel Başkan Doğruyol’dan 
Saydere Ve Ekibine Tam Not

Birlik Sağlık-Sen lideri Ahmet Doğruyol”Bazı sendikalar partilerle beraber yürüyor.Biz 
böyle sendikacılığı doğru bulmuyoruz.Bu anlayış ile sendikacılık gelişmiyor”dedi

ALTIYAPRAK MiLLETVEKiLi
ADAY ADAYI GiBi
AK Parti Giresun Belediye Meclis üyesi Emrah Altıyap-

rak’ın Milletvekili aday adayı olacağı öne sürülüyor.

Meslek Odası seçimlerinde de 
oda başkanı seçilerek ciddi 
kabul gören Altıyaprak’ın Hem 

Merkez hem de Batlama Vadisi’nden 
ciddi oy alması bekleniyor.Batlama Vadisi 
İlçe Yapma Komitesi’nde de yer alan 
Altıyaprak genç yaşına rağmen mesleki 
ve sosyal yaşantısı ve partisinde ki dü-
rüstlüğü ile dikkat çekiyor.YSK’nın adaylık 
takvimini açıklamasından sonra bir basın 
toplantısı ile aday adaylığını açıklaması 
beklenen Altıyaprak’ın ,listeye girme ihti-
malinin yüksek olduğu dile getiriliyor.

Haber: Mustafa Cici

Gelecek Partisi Merkez İlçe 
Başkanlığına atanan Halil 

Küpeli dün İlçe seçim kuruluna 
evrakları teslim ederek görevine 
resmen başladı.Ekip arkadaşla-

rıyla seçim kuruluna giden Küpeli 
,resmi evrakları teslim ettikten 
sonra yetki belgesini alarak göre-
vine başlamış oldu.

Haber: Fatma Uğurlu

Gelecek Partisi’nde Küpeli Devri



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
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Eroğlu, Atatürk’ü andı
İYİ Parti Giresun İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu, Atatürk’ü andı...

diyerek duygularını, fikirlerini 
anlamanın önemini vurgulamış 
ve kendisini görmek isteyen 
nesiller için geleceğe bir mesaj 
göndermiştir. Bizler için 10 
Kasım bir matem gününün 
ötesinde Atatürk’ü anlama ve 
hissetme günü  olarak yer edin-
miştir. Bugün bu düşünceyle 
görevimiz, milli birlik ve sosyal 
dayanışma ruhu içinde birbirimi-
ze kenetlenerek; birlik, beraber-
lik ve dayanışmamızı arttırmaya 

devam etmek, sosyal, kültürel 
ve ekonomik yönden ülkemizi 
tanınır kılmak ve gelişmiş ülke-
ler seviyesini aşmak olmalıdır. 
Bağımsızlık savaşımızın önderi 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
daima Türk Milleti’nin gönlünde 
yaşayacak, omuz omuza müca-
dele ettiği silah arkadaşları ve 
istiklal savaşımızın kahraman 
şehit ve gazileri hiçbir zaman 
unutulmayacaktır. Ruhu şad 
olsun.”ifadesini kullandı

Özdemir: 
Atatürk’ün izindeyiz
Atatürkçü Düşünce 

Derneği Giresun Şube 
Başkanı Oğuzcan Özdemir 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 
andı

Özdemir “ YOKLUĞUNDA 
DAHA DA BÜYÜYEN ÖNDER 

Vatanımızın kurtarıcısı, 
Cumhuriyetimizin kurucu-
su, devrimlerimizin mimarı, 
değişmez önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’ü aramızdan 
bedenen ayrılışının 84. yılında 
saygı, minnet ve özlemle anı-
yoruz.Ancak Atatürk’ün, O’nu 
anmamızdan çok, anlamamızı 
istediğinin farkındayız.

 Bu farkındalıkla görevimi-
zin; ilke, devrim ve eserlerini 
koruyup yaşatmak, Türk Ulu-
su’nu refaha ulaştırıp muasır 
medeniyet seviyesinin üzerine 
çıkarmak, “şeyhler, dervişler, 
müritler ve mensuplar mem-
leketi olamaz” dediği Türkiye 
Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar 
kılmak olduğunu biliyoruz.
Özdemir Asaf “Gerçek değer, 
gelmesi boşluk dolduran de-
ğil, gitmesi boşluk yaratandır.” 
diyor. Atatürk’ü yitirdiğimiz 
günden bu yana yazık ki, gidi-
şiyle yarattığı büyük boşluğu 
dolduramadık.”dedi

Özdemir şöyle konuştu
 “Kimileri O’nun ışıklı 

yolunda yürüdüğünü söyler-
ken kimileri de büyük görü-
necekleri zannıyla ilkelerine, 
devrimlerine, eserlerine, kişili-
ğine, aziz anısına pervasızca 
saldırdılar. Her saldırı, saldı-
ranları küçültürken Atatürk’ü 
daha da büyüterek ulusu 
birleştirdi. Bazı aymazlar ise, 
halk düşmanı politikalarını 
Atatürk maskesiyle gizleme-
ye çalıştılar. Ancak, Atatürk 
gibi giyinmek, O’nun gibi tren 
pencerelerinde poz vermek 
ve benzeri zavallı girişimleri, 
Atatürk Cumhuriyeti’ne ve 
Aydınlanma Devrimleri’ne 
ağır darbeler indiren bu gibi-
lerin maskelerini daha kolay 
düşürdü.

Mustafa Kemal Paşa sa-
dece Türk Ulusu’nun değil, 
bütün mazlumlar dünyası-
nın da umudu ve önderiydi. 
Ulusal Kurtuluş Savaşına 
başlarken zafere ulaşaca-
ğına ne kadar inanıyorsa, 
ezilen ulusların bağımsızlık 
ve özgürlüklerine kavuşa-
cağına da o kadar inanıyor, 
bunu her fırsatta dile getiri-
yordu.”

Toprak Mahsulleri Ofisi 
(TMO Trabzon Başmüdürü 
Ahmet Avşar, Trabzon Ticaret 
Borsası’nın (TTB) fındık sek-
töründeki çalışmalarını tak-
dirle izleyip, birlikte çalışmak 
için projeler geliştireceklerini 
söyledi.

Beraberinde Müdür 
yardımcıları Hüseyin Engin 
Kuyumcu ve Turgut Bingöl ile 
birlikte TTB’yi ziyaret ederek 
yeniden seçilen Yönetim 
Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan’ı 
tebrik eden Ahmet Avşar,  

borsanın çok önemli projelere 
imza attığını ve fındıkta da 
paydaşları olduğunu belirte-
rek, mevcut ilişkilerin daha da 
ileriye taşınacağını bildirdi.

TTB Yönetim Kurulu 
Başkanı Eyyüp Ergan da 
TMO’nun Türkiye tarımında, 
özellikle de fındık alım satı-
mında çok önemli ve başarılı 
çalışmaları olduğunu vurgu-
layarak, kurumun istikrarlı ve 
sürdürülebilir piyasa oluşma-
sına büyük katkı sağladığını 
belirtti.

TMO’dan borsaya tebrik…

 “ Atatürk, Kurtuluş Savaşı 
ile Türk Milletinin bağımsız-
lığının kılavuzu olan,dünya 
tarihine damga vuran bir lider 
olarak tarihe adını altın harfler-
le yazdırmıştır. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün 
önderliğinde kahraman mille-
timiz, kendisine vurulmak iste-
nilen esaret zincirlerini parça-
lamakla kalmamış, çağdaş bir 
devletin gereklerine de kavuş-
muştur. Onun hedeflerinde yer 
alan ‘’Güçlü Türkiye’’ hedefine 
ulaşabilmek için bugün bizler 
de mücadele etmekteyiz. Bu 
hedeflere tam anlamıyla vara-
bilmek adına ülkenin evlatları 
olarak elimizden geleni yap-

maktayız. Türkiye’nin çağdaş 
uygarlık düzeyine ulaşması 
için en büyük atılımların ön-
cüsü olan ve ülkemizin barış, 
huzur içinde gelişmesine ve 
ilerlemesine yön veren Büyük 
Önder Atatürk’ün aydınlattığı 
ve çizdiği yol, her zaman he-
defimiz olacaktır.

Cumhuriyetin erdemine ve 
temel değerlerine yürekten 
inanmanın, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün; düşünce ile eylem-
lerinin anlamını özümsemiş 
olmanın gururu ve bilinciyle 
Ulu Önderimizin aramızdan 
ayrılışının 84. yıldönümünde 
bir kez daha rahmet, minnet 
ve şükranla anıyoruz”.

Emür: Atatürk’ün Yeri Dolmaz
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı

BASKAN SENLiKOĞLU’NUN
10 KASIM MESAJI
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Musta-
fa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı
Başkan Şenlikoğlu mesajın-

da : “Bugün Türkiye Cum-
huriyeti’nde, bağımsız ve özgür 
olarak yaşıyorsak, bu durumu 
başta Ulu Önder Mustafa Kemal 
olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın 
kahramanlarına borçluyuz.” dedi.

Şenlikoğlu şöyle devam etti: 
“Atatürk’ün Türk Milleti’ni müşte-
rek bir ideal etrafında birleştirerek 
kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 
muasır medeniyet seviyesinin 
üstüne çıkma konusundaki he-
define bugün de emin adımlarla 

ilerliyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 

istikrar içinde büyümesi ve de-
mokrasinin standartlarını her ge-
çen gün yükseltmesi için yılmadan 
yorulmadan çalışmayı sürdürece-
ğiz. Mustafa Kemal Atatürk ülke-
mizin ve milletimizin her zaman 
hak ettiği değeri görmesi için son 
nefesine dek çalışmış, canı pa-
hasına yarınlarımız için mücadele 
etmiştir. Kendisi milletine duyduğu 
sonsuz güven ve inancıyla çıktığı 
zorlu yolda, milletimizi müşterek 

bir ideal etrafında birleştirmeyi 
başararak istiklal mücadelemizi 
Cumhuriyetimizin kuruluşuyla 
taçlandırmıştır. Sadece milletimi-
ze değil, başka milletlerce de rol 
model kabul edilmiş ve adı, tarihe 
altın harflerle kazınmıştır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 
vefatının 84. yıl dönümünde, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşları ile birlikte, milleti için 
canını feda etmiş tüm şehitlerimizi 
ve kahraman gazilerimizi; şükran-
la ve saygıyla anıyorum.”

Genel Başkan Doğruyol’dan 
Saydere Ve Ekibine Tam Not

Birlik Sağlık-Sen lideri Ahmet Doğruyol”Bazı sendikalar partilerle beraber yürüyor.Biz 
böyle sendikacılığı doğru bulmuyoruz.Bu anlayış ile sendikacılık gelişmiyor”dedi

Doğruyol, “Bazı sen-
dikalar bazı siyasi 

partilerle birlikte hareket 
ediyor.Sendikacılık ile parti-
cilik bir arada olmamalı.Biz 
doğrusendikacılık için yola 
çıktık.30 ilde şubemiz var.2 

yılda bu kadar hızlı taban 
bulan çok fazla sendika yok.
Destek veren tüm arkadaşla-
ra teşekkür ediyorum” dedi.  

Şube Başkanı Saydere 
ise Giresun’da sendikalarına 
gösterilen ilgiye teşekkür 

ederek”Birlik Sağlık -sen 
emin adımlarla hedeflerine 
yürüyor.Genel Başkanımız 
sayın Ahmet Doğruyol’u 
burada ağırlamaktan onur ve 
gurur duyuyorum”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

310 Kasım 
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ÇÜÇÜM (CÜCÜĞÜM) ;
BICAKÇU NİYAZİ .!

Dinle köyün halini , Bıçakcu.
Beton , Asvaltsız yol-sokak kalmadı .
Beton yaptı , torun ahşap evini ,
Tahta , direk - kiriş , dolma duvar kalmadı .

Yandı ocaklarda kazma , yaba ,
Ķöşelerden kalktı teneke soba ,
Herkesin altında   araba ,
At-katır , yük hayvanı , binek nerede ; Bıçakcu.
Müslümanlık kaldı sadece lafta
Söz verip sözünde duran kalmadı .

Camilerde üç-beş ihtiyar safta ,
Kur ‘an açılmıyor , bekliyor rafta ,
Nasihata  hiç gerek kalmadı
Yağ-peynir , yumurta marketten , ekmek fırından ,
Köydeyiz , endişe yok yarından,
Mutfakta ; un- elek , eşün kalktı Bıçakcu .

Motur eker , aletler söker ,
Pekmezin yerini aldı çay-şeker ,
Önünde peşdanbal kim darı eker .
Bel tutan bilek kalmadı Bıçakcu .

Köyüm şehir , şehir köy oldu ,
Köyüm halkı bey oldu ,
Eski görenekler bilmem ne oldu,
Atalar gibi örnek kalmadı Bıçakcu .

Tohum melez oldu , oynandı geni ,
Sebzeler , meyveler diyor al beni ,
Şişirdi bedeni , ağarttı teni ,
Tarlada yerli ürün , yiyecek kalmadı Bıçakcu .

Kimimiz tansiyon , kimimiz şeker ,
Yürümek yok artık , herkeste teker , oğlan torun , yeğen 

bekler ,
Eski düğün , dernek , cemiyet , ziyaret , erdem , edep , 

adap kalmadı Bıçakcu .
Sabah horozdan başkası kalkmaz , analar yok , ocağı 

yakmaz ,
Saat on’dan önce kahvaltı yapılmaz , Bıçakcu .
Erken kalkan erkek , kalmadı .

Eski Akköy yeniye döndü ,
O  evlerin ışığı söndü ,
Göçelim , şehir çok rahat dendi ,
Kadir kıymet , emek , hatır , saygı , sevgi  kalmadı 

Bıçakcu .

İnsanı  güzel yapan güzelliği değil , kişiliğidir...
Gösterişe , abartıya gerek duymadan yaşanan ,
temeli sağlam insan ilişkilerine...
Kendi halindeliğe ,
Omurgalı bir dik duruşa ,
İnceden yapılan güzelliklere ,
Nazik oluşa ,
Ağır başlılığa , arkası dolu cümlelere
ve çıkarsız sevgiye inananlardanım .
Kızdığım bir davranış varsa, O da insanların soğukluk 

hissettiğinizi bildikleri halde neşeyle hatırınızı sorup, “iyi-
yim” demenizi beklemeleridir.

Köyümüzün aksanıyla, köyümüzün kelimeleriyle köyü-
müzün ahvali. köyün mevcut durumunu eski durumuyla 
mukayese ve ortaya çıkan durumdan duyduğum memnu-
niyetsizliği Bıçakçıoğlu (Bıçakcuu) Niyazi üzerinden oku-
yanlara arz ediyorum. Buna günümüzde “nostalji” deniyor. 
Eskiyi, eski hali özlemek...

Hepimiz, özellikle biz elliyi geçenler, özlemlerimizi dile 
getiriyoruz. Bizden sonrakiler de kendi yaşadıklarına duy-
dukları özlemi bizden sonra dile getirecekler, ne yaşadılar-
sa...

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Kazım Memiç
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Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN
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Abdullah Keskin
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Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN
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avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram
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Hatice Satgun
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Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir
Yıldırım KiREZ

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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(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Tirebolu Derneğine “Ahenk” Geldi
Tirebolu Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Ahenk Musiki Topluluğu’nu sanat sevgisi bir araya getirdi

Tirebolu Kültür ve 
Yardımlaşma Derne-
ği’nden yapılan açık-

lamada, “Derneğimiz, Tirebolu 
tarihi ve kültürüne dair kitap-
lar yayınlayarak önemli bir 
kültür hizmeti sunmaktaydı”. 
Derneğimiz bu defa “Ahenk 
Musiki Topluluğu”na kapılarını 
açtı. Doktor, profesör, mimar, 
mühendis, öğrenci, ev hanım-
ları ve serbest meslek sahibi 
kişilerden oluşan “Ahenk” 
topluluğu bundan sonraki ça-
lışmalarını dernek lokalimizde 
yapacaklardır” denildi.

AHENK MUSİKİ 
TOPLULUĞU ÇEYREK 
ASRI GERİDE BIRAKTI

Ahenk Musiki Topluluğu’nun 
neredeyse çeyrek asrı geride 
bırakan deneyimli akademis-

yenlerle sanat faaliyetlerini 
sürdürdüğü de belirtilen açık-
lamada, “1998 yılında tama-
men amatör seslerden oluşan 
çeşitli meslek gruplarının 
oluşturduğu, İstanbul Devlet 
Klasik Türk Müziği Korosu ses 
sanatçısı, İTÜ Türk Müziği 
Devlet Konservatuarı’nda 
üslup ve repertuvar öğretim 

üyesi, Yeditepe Üniversitesi 
Türk Müziği Korosu’nun şef 
ve hocalığı gibi görevlerde 
bulunan aksakal isimlerden 
Mithat Özyılmaz tarafından 
çalıştırılan profesyonel bir Türk 
müziği topluluğudur. Toplulu-
ğun amacı musikimizi düzgün, 
aslına uygun ve titiz çalışma-
lar sonunda icra edebilmek. 

Konserlerine bugüne kadar 
Çiğdem Kırömeroğlu, Münip 
Utandı, Serap Mutlu Akbulut, 
Ayşe Taşçı, Bekir Ünlüataer ve 
daha birçok ses sanatkârlarını 
davet etmiş. Dede Efendi, Mü-
nir Nurettin Selçuk, Selahattin 
İçli, Sadettin Kaynak, Yesari 
Asım Arsoy, Alâeddin Yavaşça 
gibi yaşayan ve yaşamayan 
bestekârlara dair özel konser-
ler gerçekleşmiştir. Topluluk, 
bu defa çalışmalarına ev 
sahipliği yapacak olan Tirebolu 
Derneği’ne “ahenk” katacaktır” 
denildi.

Öte yandan, Toplulukta 
Tirebolu Derneği üyesi Lütfiye 
Devge ve kanun sanatçısı Gö-
releli Hacer Tısoğlu’nun da yer 
aldığı kaydedilerek, ilerleyen 
günlerde bir Tirebolu türküsü-
nün de repertuvara alınabile-
ceği belirtildi.

Giresun İlimizde yetişen 
çok sayıda elma çeşidi  

(Starking, Golden, Granny 
Smith, Fuji, Gala, Amasya mis-
ket, Piraziz, Demir, Sınap, Kara 
Süt, Pamuk, yanı kırmızı vb.) 
mevcut olup, tahminen 167 bin 
adet meyve veren elma ağaç-
larından 5 bin tonun üzerinde 
elma üretimi sağlanmaktadır. 
Ekim ve Kasım  aylarında bah-
çede tarlada işleri biten bazı 
ailelerimizin köylerinde tatlı bir 

kış hazırlığı telaşı başlasa da 
ağaçlar dolusu elmaların büyük 
bölümü çürümeye terk edilmek-
tedir. 

İl Tarım ve Orman Müdür-
lüğümüz teknik elemanlarının 
Giresun Merkez Çavuşoğlu kö-
yünde ziyaret ettiği Sebahat ve 
Ali Saim Sarısaray çifti, yorucu 
bir fındık sezonunun ardından 
yetiştirdikleri elmaları birçok 
zahmetli işlemin ardından 
geleneksel yöntemlerle pekme-

ze dönüştürmektedir. Kilogram 
fiyatı 150 TL ile pazara sunu-
lan elma pekmezi ile hem aile 
ekonomisine gelir sağlıyorlar, 
hem de kendi ihtiyaçları için  
kış mevsimine hazırlık yapıyor-
lar.  Elma pekmezi içinde şeker 
katkısı olmayıp,  kendi meyve 
şekeriyle pekmez haline geldiği 
için iyi bir enerji   kaynağıdır. 
İçeriğinde doğal meyve şekeri 
bulunduğu için kilo almadan 
tatlı ihtiyacını karşılamaktadır. 

Kolesterol seviyesinin den-
gelenmesini, vücuttaki zararlı 
toksinlerin atılmasını, cildin 
daha parlak ve doğal görüntü-
ye sahip olmasını sağlar ayrıca 
kalsiyum ve demir bakımından 
zengin olduğundan kemikleri-
mizi güçlendirir.

Bahçelerimizdeki elmaları  
sadece sofralık meyve ola-
rak değil pekmez yaparak ta 
değerlendirelim, ekonomiye 
kazandıralım.

Elmalarımızı Değerlendirmenin Tatlı  
ve Lezzetli Bir Yolu:  Elma Pekmezi
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GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete
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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

210 Kasım 
2022 Perşembe www.giresungundem.com
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Eroğlu, Atatürk’ü andı
İYİ Parti Giresun İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu, Atatürk’ü andı...

diyerek duygularını, fikirlerini 
anlamanın önemini vurgulamış 
ve kendisini görmek isteyen 
nesiller için geleceğe bir mesaj 
göndermiştir. Bizler için 10 
Kasım bir matem gününün 
ötesinde Atatürk’ü anlama ve 
hissetme günü  olarak yer edin-
miştir. Bugün bu düşünceyle 
görevimiz, milli birlik ve sosyal 
dayanışma ruhu içinde birbirimi-
ze kenetlenerek; birlik, beraber-
lik ve dayanışmamızı arttırmaya 

devam etmek, sosyal, kültürel 
ve ekonomik yönden ülkemizi 
tanınır kılmak ve gelişmiş ülke-
ler seviyesini aşmak olmalıdır. 
Bağımsızlık savaşımızın önderi 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
daima Türk Milleti’nin gönlünde 
yaşayacak, omuz omuza müca-
dele ettiği silah arkadaşları ve 
istiklal savaşımızın kahraman 
şehit ve gazileri hiçbir zaman 
unutulmayacaktır. Ruhu şad 
olsun.”ifadesini kullandı

Özdemir: 
Atatürk’ün izindeyiz
Atatürkçü Düşünce 

Derneği Giresun Şube 
Başkanı Oğuzcan Özdemir 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 
andı

Özdemir “ YOKLUĞUNDA 
DAHA DA BÜYÜYEN ÖNDER 

Vatanımızın kurtarıcısı, 
Cumhuriyetimizin kurucu-
su, devrimlerimizin mimarı, 
değişmez önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’ü aramızdan 
bedenen ayrılışının 84. yılında 
saygı, minnet ve özlemle anı-
yoruz.Ancak Atatürk’ün, O’nu 
anmamızdan çok, anlamamızı 
istediğinin farkındayız.

 Bu farkındalıkla görevimi-
zin; ilke, devrim ve eserlerini 
koruyup yaşatmak, Türk Ulu-
su’nu refaha ulaştırıp muasır 
medeniyet seviyesinin üzerine 
çıkarmak, “şeyhler, dervişler, 
müritler ve mensuplar mem-
leketi olamaz” dediği Türkiye 
Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar 
kılmak olduğunu biliyoruz.
Özdemir Asaf “Gerçek değer, 
gelmesi boşluk dolduran de-
ğil, gitmesi boşluk yaratandır.” 
diyor. Atatürk’ü yitirdiğimiz 
günden bu yana yazık ki, gidi-
şiyle yarattığı büyük boşluğu 
dolduramadık.”dedi

Özdemir şöyle konuştu
 “Kimileri O’nun ışıklı 

yolunda yürüdüğünü söyler-
ken kimileri de büyük görü-
necekleri zannıyla ilkelerine, 
devrimlerine, eserlerine, kişili-
ğine, aziz anısına pervasızca 
saldırdılar. Her saldırı, saldı-
ranları küçültürken Atatürk’ü 
daha da büyüterek ulusu 
birleştirdi. Bazı aymazlar ise, 
halk düşmanı politikalarını 
Atatürk maskesiyle gizleme-
ye çalıştılar. Ancak, Atatürk 
gibi giyinmek, O’nun gibi tren 
pencerelerinde poz vermek 
ve benzeri zavallı girişimleri, 
Atatürk Cumhuriyeti’ne ve 
Aydınlanma Devrimleri’ne 
ağır darbeler indiren bu gibi-
lerin maskelerini daha kolay 
düşürdü.

Mustafa Kemal Paşa sa-
dece Türk Ulusu’nun değil, 
bütün mazlumlar dünyası-
nın da umudu ve önderiydi. 
Ulusal Kurtuluş Savaşına 
başlarken zafere ulaşaca-
ğına ne kadar inanıyorsa, 
ezilen ulusların bağımsızlık 
ve özgürlüklerine kavuşa-
cağına da o kadar inanıyor, 
bunu her fırsatta dile getiri-
yordu.”

Toprak Mahsulleri Ofisi 
(TMO Trabzon Başmüdürü 
Ahmet Avşar, Trabzon Ticaret 
Borsası’nın (TTB) fındık sek-
töründeki çalışmalarını tak-
dirle izleyip, birlikte çalışmak 
için projeler geliştireceklerini 
söyledi.

Beraberinde Müdür 
yardımcıları Hüseyin Engin 
Kuyumcu ve Turgut Bingöl ile 
birlikte TTB’yi ziyaret ederek 
yeniden seçilen Yönetim 
Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan’ı 
tebrik eden Ahmet Avşar,  

borsanın çok önemli projelere 
imza attığını ve fındıkta da 
paydaşları olduğunu belirte-
rek, mevcut ilişkilerin daha da 
ileriye taşınacağını bildirdi.

TTB Yönetim Kurulu 
Başkanı Eyyüp Ergan da 
TMO’nun Türkiye tarımında, 
özellikle de fındık alım satı-
mında çok önemli ve başarılı 
çalışmaları olduğunu vurgu-
layarak, kurumun istikrarlı ve 
sürdürülebilir piyasa oluşma-
sına büyük katkı sağladığını 
belirtti.

TMO’dan borsaya tebrik…

 “ Atatürk, Kurtuluş Savaşı 
ile Türk Milletinin bağımsız-
lığının kılavuzu olan,dünya 
tarihine damga vuran bir lider 
olarak tarihe adını altın harfler-
le yazdırmıştır. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün 
önderliğinde kahraman mille-
timiz, kendisine vurulmak iste-
nilen esaret zincirlerini parça-
lamakla kalmamış, çağdaş bir 
devletin gereklerine de kavuş-
muştur. Onun hedeflerinde yer 
alan ‘’Güçlü Türkiye’’ hedefine 
ulaşabilmek için bugün bizler 
de mücadele etmekteyiz. Bu 
hedeflere tam anlamıyla vara-
bilmek adına ülkenin evlatları 
olarak elimizden geleni yap-

maktayız. Türkiye’nin çağdaş 
uygarlık düzeyine ulaşması 
için en büyük atılımların ön-
cüsü olan ve ülkemizin barış, 
huzur içinde gelişmesine ve 
ilerlemesine yön veren Büyük 
Önder Atatürk’ün aydınlattığı 
ve çizdiği yol, her zaman he-
defimiz olacaktır.

Cumhuriyetin erdemine ve 
temel değerlerine yürekten 
inanmanın, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün; düşünce ile eylem-
lerinin anlamını özümsemiş 
olmanın gururu ve bilinciyle 
Ulu Önderimizin aramızdan 
ayrılışının 84. yıldönümünde 
bir kez daha rahmet, minnet 
ve şükranla anıyoruz”.

Emür: Atatürk’ün Yeri Dolmaz
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı

BASKAN SENLiKOĞLU’NUN
10 KASIM MESAJI
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Musta-
fa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı
Başkan Şenlikoğlu mesajın-

da : “Bugün Türkiye Cum-
huriyeti’nde, bağımsız ve özgür 
olarak yaşıyorsak, bu durumu 
başta Ulu Önder Mustafa Kemal 
olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın 
kahramanlarına borçluyuz.” dedi.

Şenlikoğlu şöyle devam etti: 
“Atatürk’ün Türk Milleti’ni müşte-
rek bir ideal etrafında birleştirerek 
kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 
muasır medeniyet seviyesinin 
üstüne çıkma konusundaki he-
define bugün de emin adımlarla 

ilerliyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 

istikrar içinde büyümesi ve de-
mokrasinin standartlarını her ge-
çen gün yükseltmesi için yılmadan 
yorulmadan çalışmayı sürdürece-
ğiz. Mustafa Kemal Atatürk ülke-
mizin ve milletimizin her zaman 
hak ettiği değeri görmesi için son 
nefesine dek çalışmış, canı pa-
hasına yarınlarımız için mücadele 
etmiştir. Kendisi milletine duyduğu 
sonsuz güven ve inancıyla çıktığı 
zorlu yolda, milletimizi müşterek 

bir ideal etrafında birleştirmeyi 
başararak istiklal mücadelemizi 
Cumhuriyetimizin kuruluşuyla 
taçlandırmıştır. Sadece milletimi-
ze değil, başka milletlerce de rol 
model kabul edilmiş ve adı, tarihe 
altın harflerle kazınmıştır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 
vefatının 84. yıl dönümünde, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşları ile birlikte, milleti için 
canını feda etmiş tüm şehitlerimizi 
ve kahraman gazilerimizi; şükran-
la ve saygıyla anıyorum.”

Genel Başkan Doğruyol’dan 
Saydere Ve Ekibine Tam Not

Birlik Sağlık-Sen lideri Ahmet Doğruyol”Bazı sendikalar partilerle beraber yürüyor.Biz 
böyle sendikacılığı doğru bulmuyoruz.Bu anlayış ile sendikacılık gelişmiyor”dedi

Doğruyol, “Bazı sen-
dikalar bazı siyasi 

partilerle birlikte hareket 
ediyor.Sendikacılık ile parti-
cilik bir arada olmamalı.Biz 
doğrusendikacılık için yola 
çıktık.30 ilde şubemiz var.2 

yılda bu kadar hızlı taban 
bulan çok fazla sendika yok.
Destek veren tüm arkadaşla-
ra teşekkür ediyorum” dedi.  

Şube Başkanı Saydere 
ise Giresun’da sendikalarına 
gösterilen ilgiye teşekkür 

ederek”Birlik Sağlık -sen 
emin adımlarla hedeflerine 
yürüyor.Genel Başkanımız 
sayın Ahmet Doğruyol’u 
burada ağırlamaktan onur ve 
gurur duyuyorum”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

410 Kasım 
2022 Perşembe www.giresungundem.com

Merhaba sevgili dostlar, 
Merhaba değerli canlar, 
Motor eskidi!
Kaporta eskidi!
Parçalar paslandı!
Arada-bir ‘ara bakım’ yaptır-

sak da; 
Eskiyen parçalar yavaş 

yavaş dökülmeye başladı... 
Biraz daha yol alabilmek 

için; 
Tepeden-tırnağa bir ‘genel 

bakım’ yaptırmak istedim... 
Ve sizlerle yaptığımız 

gündelik sohbetten biraz uzak 
kaldım... 

Ancak bu uzak kalma süre-
sinde de; 

Arızalarımı araştırma 
yaptırdığım Giresun Üniversi-
tesi-Araştırma Hastanesinde 
olumlu-olumsuz bir hayli göz-
lem yaptım... 

İşte bugünkü sohbetimizde 
bunları paylaşmak istiyorum 
sizlerle.. 

Sizlerin de çok iyi bildiği 
gibi; 

Her mesleğin güzel yanları 
olduğu gibi, zor yanları da 
vardır... 

Hatta bazı zorluklar insanı 
sevdiği meslekten soğutur, 
hatta süreç içerisinde meslek 
aşkından iyice uzaklaştırır... 

Meslekten ‘soğuma’ alış-
kanlığına etken olanların en 
başında; 

Bazen hizmet vermek 
istenilen insanların olumsuz, 
kültürsüz ve uyumsuz davra-
nışları gelir... 

Bazen demokratik diyalog-
dan uzak; 

Otoriter hiyerarşinin öne 
çıkardığı amir baskısı ve tedir-

ginlik... 
Bazen de insanın ‘insan-

ca’ yaşamasına engel olan 
ekonomik yetersizlik, insanı 
çok sevdiği meslekten soğutup 
uzaklaştırabiliyor... 

Her neyse... 
Ancak, bunların yanında 

benim asıl değinmek istediğim 
konu; 

Hizmet verenle-Hizmet alan 
arasında olan davranış biçimi 
ve diyalog şekli... 

Hastaneler için şöyle genel-
lemeler yapılır ya; 

‘Allah adamı hasta etme-
sin... 

Hastanesizde, hasana ka-
pılarına düşürmesinde’ denilir 
ya... 

Hatta ve hatta abartılı ve 
biraz absürtte olsa; 

‘Öyle hastane personelleri 
var ki; hastayı tatlı diliyle teda-
vi ediyor...’ 

‘Ve öyle hastane personel-
leri var ki; hastaneye sağlam 
gidenleri hasta ediyor’ diyen-
lerde bir hayli fazla... 

Bunları bir genelleme yapa-
rak özetleyecek olursak... 

Örneğin doktorunuz sizi bir 
sağlık ünitesine yönlendiriyor; 

Sıranız gelince içeri giriyor-
sunuz... 

Verilmesi gereken selamını-

zı veriyorsunuz... 
Bazı görevliler sizin verdiği-

niz selama yanıt vermediği gibi 
başını bile yukarı kaldırmıyor... 

Ve oturduğu, bulunduğu 
yerden hastayı azarlar tarzda; 

“Ne dikilip duruyorsun kar-
deşim, elinde kağıdı versene, 
akşama kadar seni mi bekle-
yeceğim” diye azarlıyor... 

Adeta çaktırmadan elde 
ettiği mevkii ve unvanını pa-
zarlıyor! 

Ama bunun tam tersine; 
Öylesine insanca diyalog 

kuran doktorlar, hemşireler ve 
sağlık emekçileri var ki, insan 
hastalığını unutup, onlarla 
sabaha kadar sohbet edesi 
geliyor... 

Şimdi bu güzel insanların 

ismini bu sayfada da tek-tek 
yazmak isterdim ama... 

Hem ‘unuttuklarıma’ haksız-
lık olur diye... 

Ve hem de sayfamın hacmi 
yeterli değil... 

(Zaten buraya ismini 
yazmak istediklerime de 
aynı gazete sayfasında ‘Açık 
Teşekkür’ şeklinde minnet ve 
duygularımı belirttim) 

Özetleyecek olursak, şu 
şekilde özetlemek isterim; 

Hiçbir meslek dikensiz gül 
bahçesi değildir... 

Önemli olan meslek sahibi-
nin çalıştığı bahçeyi gülüyle-di-
keniyle birlikte sevmesidir... 

Mademki ‘devlet’ bir ‘örgü’ 
gibidir; 

Ben öğretmen olarak ‘sağlık 

görevlisini’ zamanında gü-
le-oynaya nasıl okutmuşsam, 
o da benim bugün sağlığıma 
tatlı diyaloglarla bakmak zo-
rundadır... 

Yani kısacası; 
Devlet örgüsü içinde olan 

bütün mesleklerin görev şekli 
ve alanları birbirinden farklı 
olsa da, birbirileriyle hizmet 
alışverişi yapan ve bir bütünün 
parçaları olan kurumlardır... 

Özetin özeti; 
Yaşadığımız bu çağda hiz-

met verenler, hizmet alanlara 
demokratik iletişimden uzak 
ve hala atadan-dededen 
kalma ‘despotik’ ve üstten 
bakımcı bir kimlik kullananlar, 
yaşadığımız bu çağın insanı 
değildir... 

Bu çağın insanı; 
Hizmet verdiği bahçede 

yetiştirmek istediği gülün dike-
nine de katlanmaktır... 

Ve gülen dikenine katlanan-
lar; 

Eninde-sonunda bunun mü-
kafatını azda olsa alacaktır... 

Sizlerle tekrar buluşmak 
güzeldi... 

Hoş kalın, 
Hoşça kalalım.. 
Ve hep birlikte; 
Sağlık, esenlik içinde ola-

lım...

MESLEĞİNİN DİKENİNE KATLANANLAR 
GÜNÜ GELİNCE DİKENSİZ GÜL KOKLAR 

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

AÇIK TEŞEKKÜR
Sağlık Hizmeti almak için gittiğim Giresun Üniversitesi-Araştırma Hastanesi’nde sağlık sorunlarımla 

yakından ilgilenerek hizmet veren İç Hastalıkları Uzmanı OP.Dr.Ali Türedi’ye
Asistan DR.Ayşe Karaibrahim’e

Patoloji uzmanı 

DR.Hülya Öksüz’e
Öğretim üyesi Gen.Cerah DR.Ali Muhtaroğlu’na

Prof.Dr.Ahmet Cemal Gülder’e
Genel Cerrah Dr.İlker Şengül’e,

Katarak ameliyatımı gerçekleştirenlerden ARŞ.Gör.Dr.Ali Kınık’a
ARŞ.Gör. Arda Ali Şahin Öztürk’e 

Sağlık Emekçilerinden 
Aysun Güler’e

Zeynep Çolaker’e
Neriman Karakaya’ya 

Ayşegül Tayfur’a
Dilara Özdaş’a 

Hülya Emiroğlu’na
Fatma Keser’e
Gülnaz Hoyur’a

Aysun Gürel’e
Hilal Yılmaz’a

Ve en önemli teşekkürlerimden biri de bana günlerce refakat ederek rehberlik yapan ve Namı 
(Organik Ömer) olarak tanınan ve bilinen Ömer Hacıahmetoğlu’na 

ÇOK-ÇOK
TEŞEKKÜR EDİYORUM..

Şaban Karakaya
Emekli eğitim Yazar



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

510 Kasım 
2022 Perşembe www.giresungundem.com

Zeynep Nur, Milli 
Takıma Uğurlu Geldi
2023 Kadınlar Dün-

ya Şampiyonası Avrupa 
Elemeleri’nde kadrosunda 
temsilcimiz Görele’nin Sul-
tanları Görele Belediyespor 
sağ oyun kurucu Zeynepnur 
Ulukoz’un yer aldığı A Milli 
Kadın Hentbol Takımımız, 
Büyük Britanya ile oynadığı 
ikinci maçı da 44-16’lık kaza-
narak play-off oynama hakkı 
kazandı 

THF Spor Salonu’nda oy-
nanan ve Romanya Hentbol 
Federasyonu’ndan Geor-
giana Murariu ve Mihaela 
Paraschiv ikilisinin yönettiği 
müsabakanın ilk 10 dakikası 
8-3 ve ilk 20 dakikası 15-6 
Milli Takımımızın üstünlü-
ğü ile geçilirken, ilk yarıyı 
da Milli Takımımız 21-7’lik 
skorla önde kapattı. Milli 
Takımımız Ankara THF Spor 
Salonu’nda  oynanan ilk 
maçı 39-14’lük skorla kazan-
mıştı. A Milli Kadın Hentbol 
Takımımız, 7/8 Nisan ve 
11/12 Nisan 2023 tarihlerin-
de Play-off maçı oynayacak. 
Play-off’ta tur atlayan takım-
lar Dünya Şampiyonası’na 
katılma hakkı kazanacak. 26. 
IHF Dünya Kadınlar Hentbol 
Şampiyonası, Uluslararası 
Hentbol Federasyonu tara-
fından 2023’te Danimarka, 
Norveç ve İsveç’in ortak ev 
sahipliğinde düzenlenecek. 

A Milli Kadın Hentbol 
Takımı Büyük Britanya maçı 

kadrosunda şu oyuncular yer 
aldı:

Kaleci: Yaren Berfe Göker 
(Kastamonu BLD GSK), Se-
len Akalın (Yenimahalle BLD)

 Sol Kanat: Kübra Sarıka-
ya (Kastamonu BLD GSK), 
Elif Sıla Aydın (Konyaaltı 
BLD GSK) 

Sağ Kanat: Emine Gökde-
mir (Kastamonu BLD GSK), 
Zeynep Nur Ulukoz (Görele 
Belediyesi SK), Merve Özka-
şıkçı (Yenimahalle BLD SK) 

Sol Oyun Kurucu: Nesli-
han Çalışkan (Kastamonu 
BLD GSK), Aslı İskit Çalış-
kan (Cs Magura), Eda Nur 
Çetin (Konyaaltı BLD SK) 

Orta Oyun Kurucu: Gül-
can Tügel (Yenimahalle BLD 
SK), Dönegül Bozdoğan 
(Konyaaltı BLD SK) 

Sağ Oyun Kurucu: Beyza 
Karaçam (IFK Kristianstad 
), Merve Özbolluk (Üsküdar 
BLD SK) 

Pivot: Ceren Demirçelen 
(Kastamonu BLD GSK), 
Cansu Akalın (Konyaaltı BLD 
SK) 

Teknik Kadro: Costica 
Buceschi (Başantrenör), 
Mehmet Serkan İnci (Ant-
renör), Ragıp Demirman 
(Kaleci Antrenörü), İlker 
Kurtulmuş (Performans 
Antrenörü), Abdullah Sinan 
Akoğlu (Fizyoterapist), Cenk 
Uzunca (Masör), Bora Serter 
(Takım Menajeri)

5.Tur Kura 
Çekimi Bugün

Ziraat Türkiye 
Kupası’nda 5. eleme 

turu kura çekimi, 11 Kasım 
Cuma günü yapılacak.Türkiye 
Futbol Federasyonundan 
(TFF) yapılan açıklamaya 
göre, Riva’daki Hasan Doğan 
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim 
Tesisleri’nde saat 15.00’te 
gerçekleşecek kura çekimi-
ne, TFF yetkilileri ve kulüp 
temsilcileri katılacak.Kupanın 

5. eleme turunda toplam 32 
takım seri başı sistemine göre 
eşleşecek ve müsabakalar 
tek maç eleme sistemine göre 
seri başı takımların saha-
sında oynanacak.Bu turda, 
4. eleme turunu geçecek 27 
takım ile Trabzonspor, Demir 
Grup Sivasspor, Fenerbah-
çe, Arabam.com Konyaspor 
ve Medipol Başakşehir yer 
alacak.

Giresunspor 
Tesisleri’nde düzen-
lenen imza törenine, 

kulüp basın sözcüsü Ferhat 
Karademir ve FİSKOBİRLİK 
Genel Müdürü Turgay Çakmak 
katıldı. Anlaşma gereği Bite-
xen Giresunspor’un yeni şort 
sponsoru “FİSKOBİRLİK Nuga” 
oldu.

Kulüp basın sözcüsü Ka-

rademir, burada yaptığı ko-
nuşmada, Giresunspor ve 
FİSKOBİRLİK’in Giresun’un iki 
ulusal markası olduğunu söyledi. 
FİSKOBİRLİK’e Giresunspor’a 
verdiği katkıları için teşekkür 
eden Karademir, “FİSKOBİRLİK 
bize her zaman destek oluyor, 
bu sezon şort sponsoru olarak 
bizi gururlandırdılar. İnşallah biz 
de FİSKOBİRLİK’in tanıtımına 

katkı sağlarız. Bundan sonra da 
inşallah birlikteliğimiz karşılıklı 
devam eder.” dedi.

Genel Müdür Çakmak 
ise Giresunspor’un her zaman 
yanında olduklarını belirterek, 
şunları kaydetti:

“FİSKOBİRLİK ve Gire-
sunspor, Giresun şehrinin 
dünyaya açılan iki büyük 
markası. Giresun’u her alanda 

en güzel şekilde temsil eden 
‘Çotanak’ armalı bu iki kurumun 
her zaman yan yana olması, bir-
birlerine destek olması hem Gi-
resun şehri hem FİSKOBİRLİK 
olarak bizim için çok değerli. 
İnşallah birlikte daha birçok ba-
şarının altına imza atacağız. Gi-
resunspor ve FİSKOBİRLİK için 
hayırlı olsun.” 

GİRESUN (AA)

Giresunspor ile FİSKOBİRLİK arasında 
sponsorluk anlaşması imzalandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor ile Fındık Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haf-
tasında ağlar tam 34 kez sarsıldı. 
Fenerbahçe, zirveyle puan farkını 
5’e çıkarırken, derbide Beşiktaş’ı 
mağlup eden Galatasaray da 
averajla 3. sırada haftayı tamam-
ladı. Giresunspor, 8 hafta sonra 
İstanbulspor karşısında zorlan-
masına rağmen kazandı ve derin 
bir nefes aldı.

Süper Lig’de 13. haftada 
oynanan 9 maçta toplam 34 gol 
atıldı. Dünya Kupası arasına 
1 hafta kala lider Fenerbahçe, 
haftayı galibiyetle tamamlayarak 
puanını 29’a yükseltti. Ligde üst 
üste 5. kez sahadan 3 puanla 

ayrılan sarı-lacivertliler ile en ya-
kın takipçisi arasında puan farkı 
5’e yükseldi. Haftanın kapanış 
maçında Sivasspor’u ağırlayan 
Fenerbahçe, Valencia’nın attığı 
golle mücadeleyi 1-0 kazandı. 
Ekvadorlu oyuncu, bu sezonki 
12. golünü kaydederken, gol kral-
lığında da zirvedeki yerini korudu.

Başakşehir, 
Hatayspor’la 
yenişemedi 

UEFA Avrupa Konferans 
Ligi’nde son 16’ya kalma başarısı 
gösteren Medipol Başakşehir, 

Hatayspor deplasmanına çıktı. 
Gol düellosuna sahne olan müca-
delede her iki taraf da sahadan 
1 puanla ayrıldı. Turuncu-laci-
vertliler, puanını 24’e yükselterek 
ikinci basamaktaki yerini korudu.

Derbide gülen taraf 
Galatasaray

Haftanın en önemli maçında 
Galatasaray, Nef Stadyumu’nda 
Beşiktaş’la karşılaştı. Arjantinli 
yıldız Icardi’nin sahneye çıktığı 
karşılaşmada ev sahibi ekip, 
sahadan 2-1 galip ayrılarak hem 
moral buldu hem de zirve yarı-
şında önemli bir rakibini yenmiş 
oldu. Bu galibiyetle 24 puana 
ulaşan sarı-kırmızılılar, averajla 
3. sırada yer aldı. Beşiktaş ise 
22 puanda kalırken, 6. sıraya 
geriledi.

Geri dönüşler dikkat çekti
Sezona iyi başlayan ancak 

son haftalarda yaşadığı puan 
kayıplarıyla zirveden uzaklaşan 
Konyaspor, Trabzonspor ile dep-
lasmanda karşılaştı. Bordo-mavi-
liler ilk yarıda kazandığı penaltı-

larla müsabakada 2-0 öne geçti. 
Konuk takım, Mame Diouf’un 
ayağından bulduğu gollerle eşit-
liği sağladı ve deplasmandan 1 
puanla döndü. Sahasında 2 puan 
kaybeden Trabzon 22, Konya eki-
bi ise 21 puana yükseldi.Bir diğer 
geri dönüş Antalya’da yaşandı. 
Fatih Karagümrük’ü ağırlayan 
Antalyaspor 2-0 geriye düştüğü 
karşılaşmanın ilk yarısında 3-2 
öne geçmeyi bildi. Zorlu mücade-
leden 4-2 galip ayrılan Akdeniz 
temsilcisi, 3 maçlık galibiyet serisi 
yakaladı ve puanını 16’ya çıkardı.

Ateş hattında son durum
Başakşehir ile sahasında 3-3 

berabere kalan Hatayspor 11 pu-
anla 16. sırada yer alırken, kötü 
gidişatını sürdüren Sivasspor, 13. 
haftayı 10 puanla 17. sırada ta-
mamladı. Giresunspor’a 3-2 kay-
bederek ligde üst üste 5. mağlu-
biyetini yaşayan İstanbulspor’un 
8 puanı bulunuyor. Bu sezon 
istediği sonuçları alamayan Üm-
raniyespor, sezonun ilk galibiye-
tini Alanyaspor karşısında elde 
ederken, puanını da 6 yaptı.

Ateş Çemberi Herkesi Sardı

Türkiye Futbol Fe-
derasyonu (TFF) 

Başkanı Mehmet Büyü-
kekşi, “Hakem atamalarını 
algoritmayla yapmaya 
başladık. Önümüzdeki 
günlerde kulüp başkanları-
mızı çağırıp, onların gözü 
önünde hakem ataması 
yaptıracağız” dedi.

Futbol kulüplerinde 
altyapının önemli olduğunu ve 
bunun geliştirilmesi için çalışma-
lar yapılacağını söyleyen Büyü-
kekşi, “Bütün Süper Lig kulüp-
lerinin Türkiye’ye yakışır şekilde 
nasıl hayata geçirebiliriz onunla 
ilgili bir çalışma başlatıyoruz. 
Önümüzde 2 tane milli maçımız 
var. Diyarbakır’da İskoçya’yla, 
Gaziantep’te Çek Cumhuriyeti ile 
oynayacağız. Bu çalışmanın ar-
kasında Almanya’da, Portekiz’de 
ve İspanya’da gerek milli takımlar 
bazında gerekse her ülkede mi-
nimum 2 tane futbol kulüplerinin 
altyapılarını inceleyeceğiz. Önce 
ülkemizdeki altyapıları inceleye-
ceğiz. Şimdi en önemli şehirler-
den biri olan Trabzon’dayız. Alt-
yapıları inceliyoruz. Fikir alıyoruz. 
Başka benzeri şeyler varsa hem 
Türkiye’den hem yurt dışından 
en iyi örnekleri çıkartıp önce 
Süper Lig takımları olmak adına 

hocasından tesisinden tutun, 
diyetisyeninden uzananına kadar 
detaylı şekilde inceleyip yönetim-
lerle birlikte çalışma yapacağız. 
Bu da ilk durağımız. Gördüğüm 
kadarıyla burada mükemmel 
bir tesis var. Emek verenlere 
teşekkür ediyoruz. Allah sayılarını 
artırsın. Futbol adına çok önemli. 
Antrenörler üzerinde çalışma 
yapmamız gerekiyor. Bu işi doğru 
yapacaksak temelden başlama-
mız lazım. Futbol adına, 85 mil-
yon adına daha farklı çalışmalar 
içinde olmamız lazım. federas-
yon olarak yönetime geldiğimiz 
günden beri futbolun ekonomi-
siyle de yakından ilgileniyoruz. 
Futbolun ekonomisi deyince akla 
ilk gelen şey altyapı. Çünkü eğer 
kulüplerimiz altyapıya yeterince 
önem verip yeterince oyuncu 
çıkarabilirse ekonomik olarak da 
rahat etmeleri mümkün. Bizim 
de önemli projemiz Süper Lig 

takımlarında akademi 
zorunluluğu getirmeyi 
planlıyoruz” dedi.

“BAŞKANLARIN 
GÖZÜ ÖNÜNDE 
HAKEM ATAMASI 
YAPTIRACAĞIZ”

Maçlardaki hakem 
atamaları hakkında bilgi 
veren Büyükekşi, “Bizler 
geldiğimiz günden 

beri bu konuların konuşulması-
nı istemiyoruz çünkü dünyada 
çok ülkede bu konularda dedi-
kodu azalmış durumda. Bizde 
de aynısının olması için insan 
etkisinin en aza indirilmesi için 
çabalıyoruz. Hakem atamalarını 
algoritmayla yapmaya başladık. 
Önümüzdeki günlerde kulüp 
başkanlarımızı çağırıp gözünün 
önünde hakem ataması yaptı-
racağız. Bir de basının önünde 
yapacağız. Böylelikle doğru 
kriterle yapıldığına ikna olunması 
lazım. Bu yüzde yüz memnuniyet 
getirir mi bilmem. Küçük de olsa 
hatalar olabilir. Gözden kaçan 
şeyler olabilir. Zamanla hepsini 
daha iyi hale getirmeye çalışaca-
ğız. Dünyada, Türkiye’de netice 
itibarıyla her kesimde bu işi iyi 
yapmak için çalışmalar yapılıyor. 
Dünya Kupası’nda VAR’da yarı 
otomatik sistem devreye girecek. 

Ofsayt çizgisi falan çekilmeyecek 
otomatik olacak. Zaman içinde 
Türkiye’de de böyle çalışmalar 
olacak. Dijitalleşme konusunda 
önemli adımlar atıyoruz. Teknoloji 
kullanmak istiyoruz” dedi.

“TÜRK FUTBOLU ADINA 
BÜYÜK KAZANÇ”

Türkiye’yi Avrupa’da temsil 
eden futbol kulüplerinin başa-
rılarının ülke puanını artırdığını 
söyleyen Büyükekşi, “20’nci 
sıradan 12’nci sıraya geldik. 
4 takımımız da yoluna devam 
ediyor. Türk futbolu adına büyük 
kazanç. Memnuniyet duyuyoruz. 
Gerek milli takımımızın gerekse 
kulüplerimizin Avrupa’da alacağı 
başarılar ülkemiz adına önemli 
kazanç. Biliyorsunuz Şampiyon-
lar Ligi’nde bu sene takımımız 
yok. Her şeyde bir hayır var, 
bundan bir ders çıkarmak lazım. 
Önümüzdeki yıllarda alacağımız 
puanlar başka yıllar için fayda 
sağlayacak. Türk futbolunda 
başarı önemli. 7-8 tane takımı-
mız ilk sıralarda olmak adına 
mücadele ediyor. Bu sevindirici 
heyecanın yüksek olması, ta-
kımların birbirinden kopmaması 
herkes açısından son derece 
güzel. Umarım son haftalara 
kadar güzel gider” ifadelerini 
kullandı.

‘Akademi Zorunluluğu Getirmeyi Planlıyoruz’



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: 610 Kasım 2022 Perşembe

 

 

 

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme 
Turu’nda Giresunspor, TFF 2. 
Lig takımlarından Ankaraspor’u 

konuk etti. Ev sahibi ekip, uzatma 
dakikalarında bulduğu golle rakibini 3-2 
mağlup edip bir üst tura yükseldi. Maç-
tan dakikalar

18. dakikada Recep’in yerden pa-
sında topla buluşan Engin’in vuruşunda 
meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

53. dakikada ceza sahası dışı hafif 
sağ çaprazında kullanılan serbest vuruş-
ta topun başına geçen Bahattin, çektiği 
şert şutla farkı 2’ye çıkaran golü attı. 0-2

60. dakikada gelişen Giresunspor 

atağında rakip savunmadan seken topa 
gelişine vuran Savicevic, takımının ilk 
golünü kaydetti. 1-2 

70. dakikada Giresunspor’da Savi-
cevin’in pasında topla buluşan Sainz, 
rakip ceza yayından çektiği şutla skora 
dengeyi getirdi. 2-2 

76. dakikada oyuncu değişikliği hak-
larını kullanan Ankaraspor’da sakatla-
narak oyundan çıkan Gökhan Kurumuş, 
takımını 10 kişi bıraktı.

90+3. dakikada Giresunspor’da Savi-
cevic’in uzak mesafeden kaleye çektiği 
şut, kaleci Bayram’dan sekerek ağlarla 
buluştu. 3-2

FIRAT AKYOL TV
YOUTUBE KANALI

Dünyaya Açılan Pencereniz
Sizin Kanalınız

YouTube

ABONE OLMAYI UNUTMAYIN!

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .................................................... O .........G ....... B ...... M ...... A ........ Y ........AV .........P
1.FENERBAHÇE A.Ş. ...................... 12 ........9 ........ 2 ....... 1 ........ 35 ....... 12 .......23 .........29
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ...... 12 ........7 ........ 3 ....... 2 ........ 19 ....... 8 .........11 .........24
3.GALATASARAY A.Ş..................... 12 ........7 ........ 3 ....... 2 ........ 16 ....... 10 .......6 ...........24
4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. .......... 12 ........6 ........ 5 ....... 1 ........ 24 ....... 14 .......10 .........23
5.YUKATEL KAYSERİSPOR .......... 13 ........7 ........ 2 ....... 4 ........ 19 ....... 13 .......6 ...........23
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. .............................. 13 ........6 ........ 4 ....... 3 ........ 26 ....... 18 .......8 ...........22
7.TRABZONSPOR A.Ş. ................... 12 ........6 ........ 4 ....... 2 ........ 18 ....... 15 .......3 ...........22
8.ARABAM.COM KONYASPOR ... 13 ........5 ........ 6 ....... 2 ........ 14 ....... 8 .........6 ...........21
9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR . 12 ........5 ........ 1 ....... 6 ........ 19 ....... 21 .......-2 .........16
10.CORENDON ALANYASPOR .... 13 ........4 ........ 4 ....... 5 ........ 19 ....... 24 .......-5 .........16
11.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ............... 12 ........4 ........ 3 ....... 5 ........ 16 ....... 16 .......0 ...........15
12.KASIMPAŞA A.Ş. ........................ 13 ........4 ........ 3 ....... 6 ........ 11 ....... 22 .......-11 .......15
13.V. FATİH KARAGÜMRÜK ........ 12 ........3 ........ 3 ....... 6 ........ 21 ....... 24 .......-3 .........12
14.MKE ANKARAGÜCÜ ................ 12 ........3 ........ 3 ....... 6 ........ 15 ....... 20 .......-5 .........12
15.BITEXEN GİRESUNSPOR......... 12 ........3 ........ 3 ....... 6 ........ 11 ....... 19 .......-8 .........12
16.ATAKAŞ HATAYSPOR ............... 12 ........3 ........ 2 ....... 7 ........ 11 ....... 22 .......-11 ....... 11
17.DEMİR GRUP SİVASSPOR........ 13 ........2 ........ 4 ....... 7 ........ 11 ....... 17 .......-6 .........10
18.İSTANBULSPOR A.Ş. ................. 12 ........2 ........ 2 ....... 8 ........ 12 ....... 25 .......-13 .........8
19.H. ÜMRANİYESPOR .................. 12 ........1 ........ 3 ....... 8 ........ 13 ....... 22 .......-9 ...........6

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

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

COTANAKLAR
YOLA DEVAM EDiYOR

Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur mücadelesinde 
Ankaraspor karşısında 2-0 yenik duruma 

düşen Giresunspor, oyunun ikinci devresin-
de bulduğu gollerle maçı 3-2 kazandı.

STAT: Çotanak HAKEMLER: Yiğit Arslan HH, Murat Temel HH, Nurettin Dinçer 
Demir HH, Barkın Kara

GIRESUNSPOR: Ferhat HH, Sergen HH, Senghor HH, Doğan Can HH (Sainz 
dk. 56 HH), Oğulcan HH (Kuwas dk. 84 ?), Murat Cem HH (Mejia dk. 65 HH), Sa-
vicevic HHH, Kadir HH (Görkem dk. 56 HH), Mert Han HH (Serginho dk. 56 HH), 
Faruk Can HH

ANKARASPOR: Bayram HH, Muharrem HH (Enes dk. 51 HH), Gökhan HH, 
Fatih HH, Engin HHH (İlhami dk. 63 HH), Recep HH (Erdal dk. 44 HH), Berk HH 
(Doğukan İnci dk. 63 HH), Doğukan HH, Ali Rıza HH (Mehmet Burak dk. 46 HH), 
Oğuzhan HH, Bahattin HH

GOLLER: Engin Bekdemir (dk. 18), Bahattin Köse (dk. 53) (Ankaraspor), Vukan 
Savicevic (dk. 60 ve 90+3), Borja Sainz (dk. 70) (Giresunspor)

KIRMIZI KART: Doğukan Efe (dk. 89) (Ankaraspor)
SARI KARTLAR: Kadir Seven, Faruk Can Genç, Talha Ünvan (Giresunspor), İlha-

mi Siraçhan Nas (Ankaraspor)

3-2
1957 Espiyespor – Ali Durağı Gençlikspor : 4-0
Pirazizspor- Doğankentspor : 2-1
Tireboluspor- Şebinkarahisar Belediyespor : 3-2
Yeniyolspor- Es Es Gençlikspor : 1-0
Batlamaspor- Keşap Belediyespor : 0-1
5.HAFTA MAÇ PROGRAMI
İhsaniye Gençlikspor- 1957 Espiyespor
Ali Durağı Gençlikspor- Şebinkarahisar Belediyespor
Keşap Belediyespor- Yeniyolspor
Doğankentspor- Batlamaspor
Pirazizspor- Tireboluspor

SÜPER AMATÖR KÜMEDE 
TOPLU SONUÇLAR

Sökenspor- Teyyaredüzüspor : 1-1
Akınspor- Altunsuspor : 1-2
Çotanak Gençlerspor – Samugüneyspor : 2-0
1977 Çınarlar – Yağlıderespor : 4-0
Darıköyspor – 1977 Ballıcaspor : 0-8
Bulancak Bahçelievler – Ören Belediyespor : 4-3
2. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Altunsuspor- Bulancak Bahçelievler
Teyyaredüzüspor- Darıköyspor
1977 Ballıcaspor- Çotanak Gençlikspor
1977 Çınarlar – Samugüneyspor
Yağlıderespor- Akınspor
Ören Belediyespor- Sökenspor

AMATÖR 1. KÜMEDE 
TOPLU SONUÇLAR


