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UNUTULMAZ 
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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?

"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
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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! 
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KULESİ TARTIŞMASI 
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MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
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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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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
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GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 
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GEZİSİ
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HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

“Suriye'de 
bizim 
ne işimiz var”, 
öyle mi?..
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YER SOFRASI
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VURMA AVCI 
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Palyatif Bakım
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İSTANBULA BELA 
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Osman Bayram
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YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

(Yazısı Sayfa 3’te)

“YETER BE 
DÜŞÜN MİLLETİN 
YAKASINDAN!..“

Giresun Belediyesi, 
Kitap fuarı ile ilgili 
iddilara açıklık ge-

tirdi.Yapılan açıklamada fiyat 
farkıyla ilgili iddiaların gerçeği 
yansıtmadığı öne sürüldü. 
Açıklamada şu noktalara dik-
kat çekildi.

“Son günlerde sosyal med-
ya ve yerel basında Siirt Kitap 
Fuarı üzerinden oluşturulmaya 
çalışılan algı ve kıyaslamanın 
paylaşıldığı görülmektedir. 

Bahsi geçen Siirt Kitap 
Fuarı; Siirt Valiliği, Siirt Bele-
diyesi, Siirt İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü ile Alışveriş Merke-
zi tarafından organize edildiği 
açık ve nettir. 

Siirt Kitap Fuarı’na bir Alış-
veriş Merkezi mekanı sponsor-
luk karşılığı vermiş, İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü stantların 
kiralanması için bakanlık tara-
fından ayrılan proje ödeneğini 
ödemiş, Siirt Belediyesi Kitap 
Fuarı’nın, tanıtım, tasarım ve 
reklam mecrası kiralama, bas-

kı ve uygulamaları ile gelen 
misafirlerin yemek ve ulaşım 
gibi masraflarını karşılamış, 
Siirt Valiliği de diğer maliyetleri 
üstlenmiş olduğu anlaşılmak-
tadır. SAYFA 3’TE

GiRESUN BELEDiYESi KiTAP
FUARI iDDiALARINA CEVAP VERDi

Muhalefet Partilerinin Giresun ve Siirt’teki kitap fuarı ile rakamları kıyaslaması 
üzerine Giresun Belediyesi yazılı bir açıklama ile bu iddiaları yalanladı

 

Buna göre; Ordu-Gire-
sun Havalimanı’nda ekim 
ayında, iç hat yolcu trafiği 
67.977 oldu.

Ekim ayında, Ordu-Gi-
resun Havalimanı’na 
iniş-kalkış yapan uçak 
trafiği iç hatlarda 536, dış 
hatlarda 2 olmak üzere 
toplamda 538’e ulaştı.

Yük (kargo+posta+-
bagaj) trafiği ise ekim 
ayında toplamda 482 ton 
oldu. SAYFA 4’TE

ORDU-GiRESUN HAVAALANINA YOLCU AKINI
(DHMİ) Genel Müdürlüğü, Ordu-Giresun havalanı ile ilgili aylık verileri ka-
muoyu ile paylaştı. Buna göre Ekim ayı içinde 67.977 yolcu seyahat etti

Bektaş açıklamasında; ‘eski stadyumun 
yıkılarak yerine millet bahçesi yapma 
projesinde 1. İhale bedeli 28 milyon 

tl’ydi. İhaleyi alan firma bir süre projeyi sürdür-
dükten sonra işi bıraktı.

Şimdi 2. Kez ihaleye çıkılıyor ve ihale bedeli 
100 milyon tl. civarında. 3,5 kat fazla bir fark ile 
proje yeniden yapılacak.

Giresun arazi şartları açısından diğer illere 
kıyasla bayağı bir engebelli. Yatırım yapmaya 
elverişli kamu arazilerinin Giresun sanayisini 
geliştirmek için yatırımcılara açılması gerekiyor.

Bu yer için, fındık ile alakalı bir proje üretilip, 
yatırım yapılmış olsaydı daha verimli olurdu.

Ama AKP iktidarının yatırımları hep toplumu 
fakirleştiren cinsten.” dedi.

BEKTAS: 2 iHALE ARASINDA
72 MiLYON FARK NiYE?

Saadet Partisi İl Başkanı Abdulkadir Bektaş, 2. Kez 
ihale edilen Millet Bahçesi projesi için açıklama yaptı

DEVA Partisi Giresun Sivil 
Toplumla ilişkiler başkanı 

İbrahim Türk,ANKARA’da yaptıkları 
çalışmaların oldukça faydalı geçtiğini 
söyledi. Genel Başkan Ali Babacan 
ve parti üst düzey idarecilerin katılımı 
ile gerçekleşen toplantıların gele-
ceğe ışık tutacak mesajlara neden 
olduğunu anlatan Türk”Deva Parti-
miz Sivil Toplum örgütleri ile doğru 
iletişim kurmak için elinde geleni 
yapmaktadır. 4’TE

DEVA’DA GiRESUN RUZGARI
Giresun’u temsilen Ankara’ya giden Başkan İbrahim Türk ,parti 

kurmaylarının adeta gözdesi oldu.Türk”Partimiz iktidara hazırlanıyor. 
Eğitim çalışmalarımızda bunun işaretlerine fazlasıyla şahit olduk” dedi.

KARAYAKA 
KOYUNU PROJESi 

UMUT OLDU

Giresun ve Trabzon illerinde 
yürütülmekte olan  “Halk 

Elinde Karayaka Koyunu Islahı 
Alt Projeleri”ne ait 2022 yılı Proje 
Yürütme Kurulu Toplantısı;  İl Ta-
rım ve Orman Müdürlüğü toplantı 
salonunda gerçekleştirildi. 

SAYFA 4’TE

Çıtlakkale Bilgi 
Evi’nin Açılışı Yapıldı

Çocukların teknolojiye ayak uydurma ve kitapla 
kolayca buluşabildikleri yaşam alanları olan Bilgi 
Evlerinin sayısını her geçen gün artıran Giresun 
Belediyesi Çıtlakkale Bilgi Evi’ni de hayata geçirdi. 
Bu kapsamda; Çıtlakkale Mahallesi Sönmez Cad-
desi Avize Sokak No: 51/C adresinde projelendiri-
len  Bilgi Evi’nin açılışı gerçekleşti. 3’TE

İyi Parti’de Emin Pekdemir Rüzgarı

İyi Parti Piraziz İlçe Başkanlı-
ğına Emin Pekdemir yeni-

den seçildi.Önceki gün yapılan 
kongrede konuşan Pekdemir 5 
yıl sonra iktidar için en iddialı 

parti haline geldiklerini ifade ede-
rek”Kongremize gösterilen ilgiye 
teşekkür ediyorum.İyi Parti ilk 
seçimin parlayan yıldızı olacak-
tır” dedi. SAYFA 2’DE
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Görele’de 300 kişiye 
istihdam sağlayacak 
Tekstil Kent Projesi 
hayata geçiriliyor

GİRESUN (AA) - Görele 
Belediyesi ve Doğu Ka-
radeniz Kalkınma Ajansı 
(DOKA) tarafından ilçeye 
kazandırılması planlanan 
Tekstil Kent Projesinin söz-
leşmesi imzalandı.

Tepebaşı Mahallesi’n-
de 2 bin 500 metrekarelik 
alana uygulanacak proje-
nin maliyeti 15 milyon lira 
civarında.

Belediye Başkanı Tolga 
Erener, ilçeye kazandırma-

yı planladıkları proje ile 300 
kişilik istihdam sağlayacak-
larını söyledi.

İstihdam sorununun önü-
ne geçmek adına önemli bir 
projeye daha imza attıkla-
rını belirten Erener, “Ben 
projede bizden desteğini 
esirgemeyen başta Sanayi 
ve Teknoloji Bakanımız 
Mustafa Varank olmak 
üzere DOKA yetkililerine 
teşekkür ediyorum. Hayırlı, 
uğurlu olsun” dedi.

Keşap Belediyesi Fen 
İşleri ile Su ve Kanali-

zasyon ekipleri ilçenin farklı 
noktalarında çalışmalarına 
devam ediyor. Keşap Bele-
diye Başkanı Mehmet Emür 
çalışma yapılan noktaları 
ziyaret ederek bilgi aldı. 
Başkan Emür “ Fen İşleri ve 
Su Kanalizasyon ekipleri-
mizin çalışmalarını yerinde 
inceledik.  Merkez Fındıklı 

Mahallesi Deniz Sitesi önü 
hat onarım, Fındıklı Mahalle-
si hat döşeme,

Uğurca Mahallesi asfalt-
lama çalışması yapılıyor. 
İlçemizin ihtiyaçları doğrul-
tusunda mesai arkadaşla-
rımızla oluşturduğunuz iş 
takvimine göre çalışmaları 
sürdürüyoruz. Keşap için 
aşkla çalışmaya devam ede-
ceğiz” dedi.

Damudere köyünde 
hayvancılık yapan 
Orhan Aslan’ın ineği-

ne yaklaşık 9 ay önce Giresun 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliği’nce suni tohumlama 
yapıldı.

Gece saatlerinde Aslan’ın 
doğumuna yardım ettiği ineği 
üçüz buzağı dünyaya getirdi. 
Bir süre sonra ineğin bir buza-
ğı daha doğurmasıyla Aslan’ın 
sevinci dörde katlandı.

Aslan, ineğinin ayağa kal-
kamaması üzerine Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Birliği’nden 
yardım istedi. Veteriner sağlık 
teknikeri Fatih Duman’ın 
yaptığı tedavi ile inek ayağa 
kaldırıldı. Buzağıların yapılan 
muayenesinde ise herhangi 
bir sağlık probleminin olmadığı 
belirlendi.

30 yıldır çiftçilik yapan 
Orhan Aslan, 2002 yılında 
ORKÖY desteği ile hayvan 
yetiştirmeye de başladığını 
söyledi.

Daha önce ikiz buzağısının 
olduğunu ancak dördüz buza-
ğının kendisini çok şaşırttığını 

ifade eden Aslan, “Bir tane, iki 
tane, üç tane derken doğum 
tamam sandım. Aradan süre 
geçti hayvanda zorlanma var, 

baktım bir tane daha geliyor. 
Allah’ın bir nimeti, hepsi sağ-
lıklı.” dedi.

Aslan, ayağa kalkamayan 

ineğini tedavi eden ve aynı za-
manda tohumlamayı da yapan 
Duman’a teşekkür etti.

GİRESUN (AA)

Giresunlu besiciye 
dördüz buzağı sürprizi

Giresun’un Bulancak ilçesinde bir besicinin ineği, dördüz buzağı doğurdu

Fen İşleri Çalışmalarını 
Sürüdürüyor

GİRESUN (AA) - Geçmiş-
ten bu yana Giresun’un farklı 
bölgelerini resmeden, eserlerini 
açtığı sergiler vasıtasıyla sanat-
severlerle buluşturan AK Parti 
Giresun Milletvekili Sabri Öz-
türk, Giresun’un tanıtımına katkı 
sağlamak için Azerbaycan asıllı 
Türk vatandaşı ressam Teymur 
Ağalıoğlu ile Kırgız ressamlar 
Arstanbek Dukuev, Taalaibek Mu-
surmankulov ve Talgat Bokoev’i 
kente davet etti.

Ressamlar Dereli, Görele ve 
Şebinkarahisar ilçelerinde yay-
lalar, şelaleler, göller gibi doğal 
güzelliklerin yanı sıra kültürel 
varlıkları resmetti. Ortaya çıkan 
tablolar sergi ile sanatseverlerin 
beğenisine sunulacak.

Milletvekili Sabri Öztürk, 
AA muhabirine, kültür sanatla 
yapılan tanıtımların insanlar için 
hafızalarda daha kalıcı olduğunu 
söyledi.

Giresun merkez ve yaylaların 
ardından Şebinkarahisar ilçesini 

tabloya yansıttıklarını ifade eden 
Öztürk, “Ressam arkadaşlarımız 
Şebinkarahisar merkezden kale-
nin siluetinin görüleceği şekilde 
bir çalışma yaptılar. Yağmurun 
ardından bulutlar, güneş ışığı ve 
gölge çok iyi oldu.” dedi.

Öztürk, Şebinkarahisar’ın 
doğasıyla muhteşem bir yer oldu-
ğunu vurgulayarak, “Eğribel Geçi-
di’nden sonra sonbaharın bütün 
tonlarının görüldüğü ormanlar, 
ağaçlar, vadiler, toprağın rengi 
bile farklı, bu hemen ressamla-
rımızın da dikkatini çekti. Zaten 
ressamlarımız doğada çalışıyor-
lar. Renk ve ışık üzerinden kendi 
kompozisyonlarını yapıyorlar.” 
diye konuştu.

Ortaya çıkan tabloların asırlar 
boyu Giresun’u tanıtacağını 
aktaran Öztürk, “İnsanlar son 
dönemde yeni yerler, yeni tatlar 
arayışı içerisinde. Bu anlamda 
Karadeniz çok güzel bir yer. 
Bütün dünyadaki insanların öğ-
renmesi için bu tür tanıtımlar çok 

önemli.” ifadelerini 
kullandı.

- “Giresun’u 
dört mevsim çalış-
mak istiyoruz”

31 yıldır Tür-
kiye’de yaşayan 
Azerbaycanlı 
ressam Teymur 
Ağalıoğlu ise Tür-
kiye’nin her tarafı-
nı dolaştığını ifade 

ederek, “Kırgız arkadaşlarımızla 
beraber, Giresun’u dört mevsim 
çalışmak istiyoruz. İleride de re-
sim sergisi açmak ve sergilemek 
istiyoruz. Hem resimlerimizi hem 
de Giresun’u tanıtacağız.” dedi.

Giresun’da resim için çok gü-
zel manzaralar olduğuna dikkati 
çeken Ağalıoğlu, “Yurt dışında 
birçok yere gittim, gerçekten 
Türkiye’nin her tarafı cennet. 
Bunu da bilmemiz gerekiyor. Bu 
güzellikleri koruyalım. Türkiye’de 

ne kadar resim yaptım bilmiyo-
rum.” diye konuştu.

Kırgızistan’dan gelerek 
Giresun’u resmeden Arstanbek 
Dukuev de Türkiye’de ve özellikle 
Karadeniz’de resim yapmanın 
hayali olduğunu söyledi.

Daha önce de Türkiye’ye 
geldiğini ve ilerleyen dönemde 
tekrar gelerek resim yapmak iste-
diğini dile getiren Dukuev, Kara-
deniz’in ressamlar için çok zengin 
bir yer olduğunu vurguladı.

Giresun’un doğal ve kültürel değerleri 
ressamların eserleriyle tanıtılacak!..

Azerbaycanlı ve Kırgız ressamlar, Giresun’un doğal ve kültürel nok-
talarını tablolarına yansıtarak kentin tanıtımına katkı sağlayacak

İyi Parti’de Emin 
Pekdemir Rüzgarı

Kongrede konuşan 
Giresun Belediye Meclis 
üyesi Harun Cici ise Piraziz 

teşkilatı ve Emin Pekde-
mir ile gurur duyduklarını 
ifade ederek”Partimiz artık 
salonlara sığmıyor.Tüm 
dava arkadaşlarıma verdik-
leri emekler için teşekkür 
ediyorum”dedi.Kongrede İl 
Başkanı Abdülkadir Eroğlu 
ile çok sayıda partili hazır 
bulundu ve Piraziz Teşki-
latının gayretlerini tebrik 
ettiler.Kurucu Başkan Pek-
demir daha sonra tekrar 
başkanlığa seçildi.

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.
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“YETER BE  DÜŞÜN 
MİLLETİN YAKASINDAN!..“

„Dokuz aydan beri 
toplanan ALTILI MASA ne 
PROJE’lerini ne de ADAY’ını 
açıklayamıyor. İşleri güçleri 
vıdı vıdı. Dokuz ay içinde 
adayını belirleyemeyen altı 
kafadar Türkiye için çözüm 
olamaz. Olsa olsa zaman 
kaybı olur“

Tam dokuz ay!..
Dokuz ay da bir kadın ço-

cuk doğurup  ANNE oluyor. 
Amma bizim altılı masa hala 
bir LİDER çıkarıp, cumhur-
başkanı adayını belirleye-
medi. 

İlk kez 12 Şubat’ta top-
lanan CHP, İYİ Parti, DP, 
Saadet, Gelecek ve DEVA 
Partisi bu toplantının ardın-
dan her ay bir siyasi partinin 
genel merkezinde toplanma 
kararı almıştı. Bu süreden 
sonra toplanan partiler ka-
muoyunda ‘altılı masa’ olarak 
adlandırılmaya başladı. 

Bu ALTI KAFADAR top-
lanıp yeyip, içiyorlar, güzel 
güzel pozlar veriyorlar, mu-
halif seçmenlere güya olumlu  
mesajlar verip, umut tacirliği 
yapıyorlar ama ortada hala 
somut bir isim ve cisim yok!..

YETTİ GAYRI
Beyler ve bayanlar yetti 

gayrı!..
Bu milleti ve ülkeyi böyle 

bir aday konusuyla;
Kafa bulmaya 
Meşgul etmeye
Oyalamaya
Zaman kaybettirmeye 
Hiç mi hiç hakkınız yok!..
Ortak adayınızı  belirledik-

ten sonra tanıtmak bu kadar 
mı zor?!..

Adayınızı belirleyin ve  
projelerinizi açıklayın!..

Neymiş efendim altılı 
masa adayını açıklarsa, YIP-
RANIRMIŞ’ta mış mışş..

Çıkaracağınız aday ter-
temiz biriyse, kirli çamaşırı 
yoksa, nesi yıpranacakmış 
veya yıpratılacakmış yahu!..

Yetti gayrı be milleti oyala-
dığınız, aklıyla kafa bulduğu-
nuz!..

Ya adam gibi çıkıp adayı-
nızı belirleyin ya da meydanı 
boşaltın! Boşaltın ki sıradaki 
gelsin!.. 

Sizi dinlemekten ve gör-
mekten usandık be!..

ŞİKAYET ETTİKLERİ 
ŞEYİ YAPIYORLAR

Bilinsin isterim ki, hiç kim-
senin adamı değilim!.. 

Aklıma, mantığıma ilave-
ten vicdanıma göre konuşu-
yorum ve yazıyorum. 

Şurası bir gerçek ki;
Son 20 yılda gündemi 

hep sayın RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN BELİRLEDİ. 

Siz aksini düşünebilirsiniz. 
Ama ben bu konuda tara-
fım!..

Sayın Erdoğan, ortaya 
bir konu atıyor, ülke tabi ki 
muhalefet cümbür cemaat 
günlerce hatta arada hafta-
larca aynı konuyu tartışıyo-
ruz. Ve muhalefette hep aynı 
tuzağa düştü. 

Ancak giderayak muha-
lefet birşeyler öğrenmiş ki; 
ALTILI MASA diye birşey icat 
ettiler ve dokuz aydan beri 
ALTILI MASA’nın adayının 
kim olacağını tartışıyoruz.

Sayın Erdoğan’dan; 
„gündemi belirliyor/meşgul 
ediyor“ diye  şikayet eden al-
tılı masa, şimdi boşuboşuna 
ya da hiç gereksiz yere ülke 
gündemini MEŞGUL ediyor. 
Yani adeta boş alanda TOP 
ÇEVİRİYOR..

Bizim millet ve ülke olarak 
şimdi altılı masanın adayını 
değil PROJE’lerini tartışıyor 
olmamız gerekirdi. Ama 
muhteremlerde PROJE 
olmadığı için ADAY’la idare 
ediyoruz.

NE GÜNLERE KALDIK 
YARABBİ!..

ÇARE OLAMAZLAR
Altılı masanın işi gücü ma-

alesef laga/luga yani  ELEŞ-
TİRİ. Ancak insan ELEŞTİRİ 
yaparken akabinde ÇÖZÜM 
üretip ve sunar. Ben şu ana 
kadar ÇÖZÜM’de ürettikleri-
ne tanık olmadım. 

İşte bu yüzden diyorum ki;
Daha ADAY’ını belirleye-

meyen altılı masa, bu ülke 
ve millet için ÇÖZÜM ya da 
ÇARE olamaz!..

Olsa olsa yine MUHALE-
FET olurlar!..

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Siirt Kitap Fuarı’nda 
çoğu giderlerin doğru-
dan temin ile yapılmış 

olması ve sadece bakanlıktan 
alınan bütçenin ihale edilmiş 
olması nedeniyle EKAP siste-
minde görünen fiyat üzerinden 
algı oluşturulması kesinlikle 
kabul edilemez.

Siirt Kitap Fuarı 7 gün 

sürmüş olup, ulusal 16 tane 
yazar misafir edilmiştir. Bu 
misafirlerden 3 tanesi Siirt 
kökenli yazar olması nede-
niyle telif ödenmemiştir. Bu 
Misafirlerin sadece ulaşım, 
konaklama ve yemek ikramla-
rı karşılanmıştır.

Üç kurum ve bir AVM’nin 
sponsorluğunda düzenlenen 

Siirt Kitap Fuarı’na ayrıca 
Siirtli İş adamları kitap sever-
lere dağıtılmak üzere kitap 
hediye çeklerinin bedellerini 
üstlenmiştir. Tüm bunların ışı-
ğında üç kurumun ve AVM’nin 
Siirt Kitap Fuarı’nı 800 bin TL 
üzerinde bir maliyetle gerçek-
leştirmiştir.”  

Haber: Hakan Çelebi

GiRESUN BELEDiYESi KiTAP
FUARI iDDiALARINA CEVAP VERDi

Muhalefet Partilerinin Giresun ve Siirt’teki kitap fuarı ile rakamları kıyaslaması 
üzerine Giresun Belediyesi yazılı bir açıklama ile bu iddiaları yalanladı

470 metrekarelik bir alan-
da hizmet verecek olan 

Bilgi Evi’nin faaliyet programın-
da ise; 6 derslik, 1 kütüphane, 
1 bilgisayar sınıfı (9 bilgisayar), 
1 sinema salonu, 300 m2 yeşil 
alan, 20 atölye, seramik, ebru, 
keçe, kağıt sanatları, akıl ve 
zeka oyunları, satranç, robotik 
kodlama, bilişim, halk oyun-
ları, drama, sokak oyunları, 
taş boyama, temel resim, eva 
tasarım, gitar, keman, kemen-
çe, piyano, bağlama, ritim, 
geziler-turnuvalar etkinlikleri 
yer alıyor.

Bilgi Evi’nin açılışında konu-
şan Giresun Belediye Başka-
nı Aytekin Şenlikoğlu, Aksu 
Bilgi Evi’nin ardından bir bilgi 
evini daha hayata geçirmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını ve 
şehrimizde bu sayıyı daha da 
artıracaklarını söyledi.

Bilgi Evlerinin gençlerin 
kültürel, sanatta ve bilimde 

kendilerini geliştirebilecekleri 
bir yaşam alanı olduğunun 
altını çizen Başkan Şenlikoğlu: 
“Hem içeriğiyle hem mimarisiy-
le bizleri hakikaten heyecanlan-
dıran, gururlandıran bir çalışma 
Bilgi Evi. Amacımız çocukları-
mızın kendilerini, yeteneklerini 
keşfedebilecekleri hayal kurabi-
lecekleri ve bu hayaller üzerine 
çalışabilecekleri ortamlar inşa 
etmekti. Çok şükür Aksu Bilgi 
Evimizin ardından, Çıtlakkale 
Bilgi Evimizin de açılışını ger-
çekleştiriyoruz.” dedi.

Başkan Şenlikoğlu şöyle 
devam etti:

“Cumhurbaşkanımız Sn. 
Recep Tayyip Erdoğan önderli-
ğinde, devletimizin okul öncesi 
eğitime yönelik yatırımlarla 5 
yaş okullaşma oranı yüzde 
11’den yüzde 97’ye çıktı. Dev-
letimiz yeni dönemde bütçedeki 
aslan payını eğitime ayırdı. 

Bu bağlamda, çocuklarımız 

ve gençlerimiz için sosyal alan-
lar oluşturuyoruz. Çıtlakkale 
Bilgi Evimizin de çok önemli 
hizmetler vereceğine inanıyo-
rum. Aileler çocuklarını buraya 
güvenle gönderebilecekler. 

Buraya gelen her öğrenci-
mizi, kendi çocuğumuz gibi 
görüp ona göre eğitip donata-
cak ve onlara sahip çıkacağız. 
Gelenek ve göreneklerimizi 
de öğreteceğiz. Bu proje gibi 
çocuklarımız için daha birçok 
proje yapmayı planlıyoruz. 

Çocuklar, sizler için burası 
evinizden sonra ikinci yuvanız 

olacaktır. Buradaki ablalarınız 
abileriniz ile birlikte vakit geçi-
rerek yeni şeyler öğrenebilirsi-
niz. Kütüphanemizden kitapları 
karıştırmaya ihmal etmeyin. 
Her kitap yeni bir dünyaya kapı 
açıyor bunu unutmayın. Ben de 
sizlerle burada ara ara buluşa-
cağım. Ailelerinize selamlarımı-
zı iletin.

Umarım kısa bir süre sonra 
da Kumyalı Bilgi Evimizin 
açılışını da yapacağız. Burada 
emeği olan tüm arkadaşlarımı-
za teşekkür ediyor, başarılı bir 
yıl diliyorum.”

Çıtlakkale Bilgi 
Evi’nin Açılışı Yapıldı

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

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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Görele’de 300 kişiye 
istihdam sağlayacak 
Tekstil Kent Projesi 
hayata geçiriliyor

GİRESUN (AA) - Görele 
Belediyesi ve Doğu Ka-
radeniz Kalkınma Ajansı 
(DOKA) tarafından ilçeye 
kazandırılması planlanan 
Tekstil Kent Projesinin söz-
leşmesi imzalandı.

Tepebaşı Mahallesi’n-
de 2 bin 500 metrekarelik 
alana uygulanacak proje-
nin maliyeti 15 milyon lira 
civarında.

Belediye Başkanı Tolga 
Erener, ilçeye kazandırma-

yı planladıkları proje ile 300 
kişilik istihdam sağlayacak-
larını söyledi.

İstihdam sorununun önü-
ne geçmek adına önemli bir 
projeye daha imza attıkla-
rını belirten Erener, “Ben 
projede bizden desteğini 
esirgemeyen başta Sanayi 
ve Teknoloji Bakanımız 
Mustafa Varank olmak 
üzere DOKA yetkililerine 
teşekkür ediyorum. Hayırlı, 
uğurlu olsun” dedi.

Keşap Belediyesi Fen 
İşleri ile Su ve Kanali-

zasyon ekipleri ilçenin farklı 
noktalarında çalışmalarına 
devam ediyor. Keşap Bele-
diye Başkanı Mehmet Emür 
çalışma yapılan noktaları 
ziyaret ederek bilgi aldı. 
Başkan Emür “ Fen İşleri ve 
Su Kanalizasyon ekipleri-
mizin çalışmalarını yerinde 
inceledik.  Merkez Fındıklı 

Mahallesi Deniz Sitesi önü 
hat onarım, Fındıklı Mahalle-
si hat döşeme,

Uğurca Mahallesi asfalt-
lama çalışması yapılıyor. 
İlçemizin ihtiyaçları doğrul-
tusunda mesai arkadaşla-
rımızla oluşturduğunuz iş 
takvimine göre çalışmaları 
sürdürüyoruz. Keşap için 
aşkla çalışmaya devam ede-
ceğiz” dedi.

Damudere köyünde 
hayvancılık yapan 
Orhan Aslan’ın ineği-

ne yaklaşık 9 ay önce Giresun 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliği’nce suni tohumlama 
yapıldı.

Gece saatlerinde Aslan’ın 
doğumuna yardım ettiği ineği 
üçüz buzağı dünyaya getirdi. 
Bir süre sonra ineğin bir buza-
ğı daha doğurmasıyla Aslan’ın 
sevinci dörde katlandı.

Aslan, ineğinin ayağa kal-
kamaması üzerine Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Birliği’nden 
yardım istedi. Veteriner sağlık 
teknikeri Fatih Duman’ın 
yaptığı tedavi ile inek ayağa 
kaldırıldı. Buzağıların yapılan 
muayenesinde ise herhangi 
bir sağlık probleminin olmadığı 
belirlendi.

30 yıldır çiftçilik yapan 
Orhan Aslan, 2002 yılında 
ORKÖY desteği ile hayvan 
yetiştirmeye de başladığını 
söyledi.

Daha önce ikiz buzağısının 
olduğunu ancak dördüz buza-
ğının kendisini çok şaşırttığını 

ifade eden Aslan, “Bir tane, iki 
tane, üç tane derken doğum 
tamam sandım. Aradan süre 
geçti hayvanda zorlanma var, 

baktım bir tane daha geliyor. 
Allah’ın bir nimeti, hepsi sağ-
lıklı.” dedi.

Aslan, ayağa kalkamayan 

ineğini tedavi eden ve aynı za-
manda tohumlamayı da yapan 
Duman’a teşekkür etti.

GİRESUN (AA)

Giresunlu besiciye 
dördüz buzağı sürprizi

Giresun’un Bulancak ilçesinde bir besicinin ineği, dördüz buzağı doğurdu

Fen İşleri Çalışmalarını 
Sürüdürüyor

GİRESUN (AA) - Geçmiş-
ten bu yana Giresun’un farklı 
bölgelerini resmeden, eserlerini 
açtığı sergiler vasıtasıyla sanat-
severlerle buluşturan AK Parti 
Giresun Milletvekili Sabri Öz-
türk, Giresun’un tanıtımına katkı 
sağlamak için Azerbaycan asıllı 
Türk vatandaşı ressam Teymur 
Ağalıoğlu ile Kırgız ressamlar 
Arstanbek Dukuev, Taalaibek Mu-
surmankulov ve Talgat Bokoev’i 
kente davet etti.

Ressamlar Dereli, Görele ve 
Şebinkarahisar ilçelerinde yay-
lalar, şelaleler, göller gibi doğal 
güzelliklerin yanı sıra kültürel 
varlıkları resmetti. Ortaya çıkan 
tablolar sergi ile sanatseverlerin 
beğenisine sunulacak.

Milletvekili Sabri Öztürk, 
AA muhabirine, kültür sanatla 
yapılan tanıtımların insanlar için 
hafızalarda daha kalıcı olduğunu 
söyledi.

Giresun merkez ve yaylaların 
ardından Şebinkarahisar ilçesini 

tabloya yansıttıklarını ifade eden 
Öztürk, “Ressam arkadaşlarımız 
Şebinkarahisar merkezden kale-
nin siluetinin görüleceği şekilde 
bir çalışma yaptılar. Yağmurun 
ardından bulutlar, güneş ışığı ve 
gölge çok iyi oldu.” dedi.

Öztürk, Şebinkarahisar’ın 
doğasıyla muhteşem bir yer oldu-
ğunu vurgulayarak, “Eğribel Geçi-
di’nden sonra sonbaharın bütün 
tonlarının görüldüğü ormanlar, 
ağaçlar, vadiler, toprağın rengi 
bile farklı, bu hemen ressamla-
rımızın da dikkatini çekti. Zaten 
ressamlarımız doğada çalışıyor-
lar. Renk ve ışık üzerinden kendi 
kompozisyonlarını yapıyorlar.” 
diye konuştu.

Ortaya çıkan tabloların asırlar 
boyu Giresun’u tanıtacağını 
aktaran Öztürk, “İnsanlar son 
dönemde yeni yerler, yeni tatlar 
arayışı içerisinde. Bu anlamda 
Karadeniz çok güzel bir yer. 
Bütün dünyadaki insanların öğ-
renmesi için bu tür tanıtımlar çok 

önemli.” ifadelerini 
kullandı.

- “Giresun’u 
dört mevsim çalış-
mak istiyoruz”

31 yıldır Tür-
kiye’de yaşayan 
Azerbaycanlı 
ressam Teymur 
Ağalıoğlu ise Tür-
kiye’nin her tarafı-
nı dolaştığını ifade 

ederek, “Kırgız arkadaşlarımızla 
beraber, Giresun’u dört mevsim 
çalışmak istiyoruz. İleride de re-
sim sergisi açmak ve sergilemek 
istiyoruz. Hem resimlerimizi hem 
de Giresun’u tanıtacağız.” dedi.

Giresun’da resim için çok gü-
zel manzaralar olduğuna dikkati 
çeken Ağalıoğlu, “Yurt dışında 
birçok yere gittim, gerçekten 
Türkiye’nin her tarafı cennet. 
Bunu da bilmemiz gerekiyor. Bu 
güzellikleri koruyalım. Türkiye’de 

ne kadar resim yaptım bilmiyo-
rum.” diye konuştu.

Kırgızistan’dan gelerek 
Giresun’u resmeden Arstanbek 
Dukuev de Türkiye’de ve özellikle 
Karadeniz’de resim yapmanın 
hayali olduğunu söyledi.

Daha önce de Türkiye’ye 
geldiğini ve ilerleyen dönemde 
tekrar gelerek resim yapmak iste-
diğini dile getiren Dukuev, Kara-
deniz’in ressamlar için çok zengin 
bir yer olduğunu vurguladı.

Giresun’un doğal ve kültürel değerleri 
ressamların eserleriyle tanıtılacak!..

Azerbaycanlı ve Kırgız ressamlar, Giresun’un doğal ve kültürel nok-
talarını tablolarına yansıtarak kentin tanıtımına katkı sağlayacak

İyi Parti’de Emin 
Pekdemir Rüzgarı

Kongrede konuşan 
Giresun Belediye Meclis 
üyesi Harun Cici ise Piraziz 

teşkilatı ve Emin Pekde-
mir ile gurur duyduklarını 
ifade ederek”Partimiz artık 
salonlara sığmıyor.Tüm 
dava arkadaşlarıma verdik-
leri emekler için teşekkür 
ediyorum”dedi.Kongrede İl 
Başkanı Abdülkadir Eroğlu 
ile çok sayıda partili hazır 
bulundu ve Piraziz Teşki-
latının gayretlerini tebrik 
ettiler.Kurucu Başkan Pek-
demir daha sonra tekrar 
başkanlığa seçildi.

Haber: Mustafa Cici
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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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Evet, evet; 
Giresunspor’dan söz 

ediyorum... 
Diyorum ve demek istiyo-

rum ki; 

Şu yeşil-beyaz çotanakla-
rın hiç sağı-solu belli olmu-
yor... 

Bir bakıyorsunuz; 
Kuzuların sessizliği içinde 

oluyor... 
Bir bakıyorsunuz; 
Önüne çıkana toz-duman 

attırıyor! 
Kendi evine konuk gelen 

güçsüzlere; 
Çocuklara şeker, çikolata 

dağıtır gibi puan dağıtıyor! 
Kendi hanesine yazdıra-

cağı puanları da gurbet işçisi 
gibi; 

Gidip, İstanbul’daki büyük 
takımlardan kazanıp geliyor! 

Yani daha açık bir ifadeyle 
demem o ki; 

Şu son iki sezondur, 
İstanbul’un profesyonel 
futbol takımları, ne çekiyor-
sa Giresunspor takımından 
çekiyor... 

Sadece ‘yenip’ geriye 
dönse eyvallah! 

Üç büyüklerden hangi 
takımı yense; 

Ya, yönetim içerisinde bir 
karışıklık çıkıyor... 

Ya da, o takımın teknik 
direktörü istifa ediyor... 

İki futbol sezonudur, bu 
böyle sürüp gidiyor... 

‘Acaba’ diyorum; 
Giresunspor’u, Anado-

lu’nun bir köşesinde küçük 
bir taşra takımı diye galiye 
mi almıyorlar? 

Eti ne, budu ne diye mi 
küçümsüyorlar? 

Onu pek bilemem ama; 
“Ummadığın taş, baş 

yarar sözünü” çok duymuşlu-
ğum var... 

Tamam; 
Giresunspor, Anadolu’nun 

köşesinde küçük bir ilin, kü-

çük ekonomik ölçeklerle yol 
almaya çalışan mütevazi bir 
futbol takımı... 

Ekonomik profilden bakar-
sak; 

Giresunspor’un bütçesi, 
büyük takımların bir futbol-
cuya verdiği transfer ücreti 
kadar filan... 

Kısacası, kendi yağı ve 
hamuruyla yoğrulup giden 
kendi halinde bir Anadolu 
takımı... 

Öyle büyük takımlar gibi; 
Hatırı-sayılır spor lobisi 

yok.. 
Federasyonda arkalarını 

dayayacakları bir referansla-
rı yok.. 

Yok-oğlu yok... 
Giresunspor, büyük takım-

ları ne kadar dize getirirse 
getirsin; 

Televizyonlarda maç 

anlatıcıları bile büyük bir 
takım gol atınca “Gooooll!” 
diye sevinç çığlıkları içinde 
anlatıyor... 

Yalan mı?
Giresunspor gol atınca 

da; 
Maçı anlatan spiker keyfi 

kaçık bir şekilde ve kısık 
bir sesle “aha da gol’ oldu” 
diyor...

Yalan mı?
Yalnızlık ve yanlılık bu 

kadarla kalsa yine iyi... 
Tarafsız kalması gereken 

TRT’nin spor yorumcuları 
bile yorumlarını yaparken, 
büyük takımların analizlerini 
yapıyorlar... 

Küçük takımlar içinde 
‘ayıp’ olmasın mukabilinden 
üç-beş kelam ediyorlar... 

Yalan mı? 
Özetlersek... 
Şu şekilde özetlemek 

isterim; 
Giresunspor ‘şampiyonluk’ 

peşinde filan koşmuyor... 
UEFA maçlarına gidebil-

menin hesabını da yapmı-
yor... 

Kısacası; 
Giresunspor’a puan cet-

velinin orta sıralarında yer 
almak yetiyor... 

Ancak, spor kamuoyu 
şunu takdir eder diye düşü-
nüyorum; 

Bulunduğu ‘süper lige’ he-
yecan veren bir takım varsa 
o da Giresunspor’dur... 

Sizce de öyle değil mi? 
Rakiplerine puan farkı 

atan Fenerbahçe’ye: 
“Dur bakalım, şampiyon-

luk yarışı yapan takımlarla 
puan farkını bu kadar aça-
mazsın” diyen Giresunspor 
olmadı mı? 

Sanırım birinci dönüm 
bitti... 

İkinci dönemin rövanş 
maçlarında Giresunspor 
puan eksiklerini İstanbul 
takımlarından tamamlar diye 
düşünüyorum... 

Ve son söz olarak da; 
Giresunspor’u bir kez 

daha tebrik ediyor ve başa-
rılarının kesintisiz bir şekilde 
sürmesini temenni ediyo-
rum..

YEŞİL- BEYAZ ÇOTANAKLAR 
İSTANBULA BELA OLDULAR

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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ORDU-GiRESUN HAVAALANINA YOLCU AKINI
(DHMİ) Genel Müdürlüğü, 
Ordu-Giresun havalanı ile 
ilgili aylık verileri kamuo-
yu ile paylaştı. Buna göre 
Ekim ayı içinde 67.977 
yolcu seyahat etti

10 Aylık (ocak-ekim dönemi) Ger-
çekleşmeler…

10 aylık (ocak-ekim) dönemde ise Or-
du-Giresun Havalimanı’nda yolcu trafiği 
684.208, uçak trafiği 5.411, yük trafiği 
(kargo+posta+bagaj) ise 6.110 ton olarak 
gerçekleşti..

Haber: Osman Yılmaz

DEVA’DA GiRESUN RUZGARI
Giresun’u temsilen Ankara’ya giden Başkan İbrahim Türk, parti kurmaylarının adeta gözdesi oldu. Türk, 
”Partimiz iktidara hazırlanıyor. Eğitim çalışmalarımızda bunun işaretlerine fazlasıyla şahit olduk” dedi.

81 ildeki  sivil toplumla 
ilişkiler başkanları olarak 

gün boyu süren çok verimli 
bir toplantı gerçekleştirdik. 

Toplantımızın sonunda 81 il 
ve 922 ilçede seçime  hazır 
olduğumuzu gördük

Bu toplantıda bizlere bilgi ve 
birikimlerini bizlerle paylaşan 
genel başkanımız sayın  Ali 
Babacan,  Genel başkan yar-
dımcıları sayın Hasan Karal, 
sayın İdris Şahin ,sayın Sadul-
lah Ergin ve yardımcıları sayın 
Zeki Kaplan beylere  saygılar 
sunarım”dedi.

Haber: Mustafa Cici

BEKTAŞ: 28.4 MİLYON 
LİRA OLAN İHALE, 99.9 
MİLYONA NASIL ÇIKTI?
Cumhuriyet Halk Partisi 

Merkez İlçe Başkanı 
Av. Murat Bektaş Millet Bah-
çesi ihale rakamları arasın-
daki fahiş farkın nedeninin 
kamuoyuna açıklanmasını 
istedi

Bektaş, “ Daha önce 9 
Temmuz 2021 tarihinde 
yapılan ihale ile Millet Bahçesi 
yapımı işi,  28.4 milyon lira 
bedelle ihale edilmiş ancak 
firmanın stadyumu yıktıktan 
sonra işi bırakması nedeniyle 
ihale iptal edilmişti. Bu kez 13 
Ekim 2022 tarihinde yapılan 
ihalenin 99.9 milyon lira be-
delle ihale edildiğini öğrenmiş 
bulunmaktayız. Bir yıl içinde 
ortaya çıkan rakam farkı 70 
milyon lira bu şehrin çok 
önemli ihtiyaçlarını karşılaya-
cak bir meblağdır. Bu farktaki 

meblağ için bugün beledi-
ye ve özel idare mülklerini 
satmakta, yeşil alanları konut 
alanına feda etmektedir. Daha 
önce defalarca uyarmamıza 
rağmen reklamını peşin yapıp 
sonucunu umursamayanların, 
milletin bahçesinden yandaş 
doyuranların, bu ihalenin 
siyasal rantı ve reklamını 
yapanların, malı götürenlere 
değil, bize laf yetiştirmeye 
çalışanların aradan geçen bir 
yıllık süre içerisinde 3,5 kat 
fazla bedelle yapılan bu ihale-
den tek kelime ile utanmaları 
gerekmektedir.” dedi.

Giresun Tarım İl 
Müdürlüğü yaptığı 

açıklamada projelerle bir-
likte; Karadeniz iklimi ve 
coğrafi şartlarına adap-
tasyon sağlamış kalın-ka-
ba yapağılı ve yağsız 
kuyruklu karayaka ırkı 
koyununun halk elinde 
ıslah çalışmalarının yürü-
tülmesi neticesinde ırkın 
fiziki ve verim özellikle-
rini taşıyan taban ve elit 
sürülerin elde edilmesi 
amaçlandığını vurguladı.
Açıklamada şu görüşlere 
yer verildi

“Projenin Yürütme 
Kurulu Toplantısına; 
Bakanlık TAGEM yetkili-

leri, Giresun İl Tarım ve 
Orman Müdür Yardımcı-
sı, Giresun ve Trabzon 
Hayvan Sağlığı ve Yetiş-
tiriciliği Şube Müdürleri, 
Proje Lideri, Giresun ve 
Trabzon İlleri Damızlık 
Koyun ve Keçi Yetiştiri-
cileri Birlik Başkanları ve 
proje teknik elemanları 
katılım sağlamıştır.

TAGEM yetkilileri tara-
fından toplantı öncesinde 
projeye dahil olan koyun 
yetiştiricilerinin örnekleme 
yöntemiyle saha dene-
timleri gerçekleştirilmiştir. 
Toplantıda, her iki ilin pro-
je teknik elemanları tara-
fından saha çalışmalarıy-

la ilgili sunumlar yapılmış 
ve yapılan çalışmalar 
yürütme kurulu tarafından 
değerlendirilerek karara 
bağlanmıştır. 

Giresun ilinde 2011-
2015 yılları arasında 
yürütülen 1’inci ıslah pro-
jesine dahil olan koyun 
yetiştiricilerine 1 milyon 
354 bin lira ve 2018 
yılında başlayan ve halen 
devam etmekte olan 2’nci 
ıslah projesine dahil olan 
koyun yetiştiricilerine 
de 1 milyon 622 bin lira 
olmak üzere toplamda 2 
milyon 976 bin lira nakdi 
destek sağlanmıştır.”

Haber: Fatma Uğurlu

KARAYAKA KOYUNU PROJESi UMUT OLDU



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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Evet, evet; 
Giresunspor’dan söz 

ediyorum... 
Diyorum ve demek istiyo-

rum ki; 

Şu yeşil-beyaz çotanakla-
rın hiç sağı-solu belli olmu-
yor... 

Bir bakıyorsunuz; 
Kuzuların sessizliği içinde 

oluyor... 
Bir bakıyorsunuz; 
Önüne çıkana toz-duman 

attırıyor! 
Kendi evine konuk gelen 

güçsüzlere; 
Çocuklara şeker, çikolata 

dağıtır gibi puan dağıtıyor! 
Kendi hanesine yazdıra-

cağı puanları da gurbet işçisi 
gibi; 

Gidip, İstanbul’daki büyük 
takımlardan kazanıp geliyor! 

Yani daha açık bir ifadeyle 
demem o ki; 

Şu son iki sezondur, 
İstanbul’un profesyonel 
futbol takımları, ne çekiyor-
sa Giresunspor takımından 
çekiyor... 

Sadece ‘yenip’ geriye 
dönse eyvallah! 

Üç büyüklerden hangi 
takımı yense; 

Ya, yönetim içerisinde bir 
karışıklık çıkıyor... 

Ya da, o takımın teknik 
direktörü istifa ediyor... 

İki futbol sezonudur, bu 
böyle sürüp gidiyor... 

‘Acaba’ diyorum; 
Giresunspor’u, Anado-

lu’nun bir köşesinde küçük 
bir taşra takımı diye galiye 
mi almıyorlar? 

Eti ne, budu ne diye mi 
küçümsüyorlar? 

Onu pek bilemem ama; 
“Ummadığın taş, baş 

yarar sözünü” çok duymuşlu-
ğum var... 

Tamam; 
Giresunspor, Anadolu’nun 

köşesinde küçük bir ilin, kü-

çük ekonomik ölçeklerle yol 
almaya çalışan mütevazi bir 
futbol takımı... 

Ekonomik profilden bakar-
sak; 

Giresunspor’un bütçesi, 
büyük takımların bir futbol-
cuya verdiği transfer ücreti 
kadar filan... 

Kısacası, kendi yağı ve 
hamuruyla yoğrulup giden 
kendi halinde bir Anadolu 
takımı... 

Öyle büyük takımlar gibi; 
Hatırı-sayılır spor lobisi 

yok.. 
Federasyonda arkalarını 

dayayacakları bir referansla-
rı yok.. 

Yok-oğlu yok... 
Giresunspor, büyük takım-

ları ne kadar dize getirirse 
getirsin; 

Televizyonlarda maç 

anlatıcıları bile büyük bir 
takım gol atınca “Gooooll!” 
diye sevinç çığlıkları içinde 
anlatıyor... 

Yalan mı?
Giresunspor gol atınca 

da; 
Maçı anlatan spiker keyfi 

kaçık bir şekilde ve kısık 
bir sesle “aha da gol’ oldu” 
diyor...

Yalan mı?
Yalnızlık ve yanlılık bu 

kadarla kalsa yine iyi... 
Tarafsız kalması gereken 

TRT’nin spor yorumcuları 
bile yorumlarını yaparken, 
büyük takımların analizlerini 
yapıyorlar... 

Küçük takımlar içinde 
‘ayıp’ olmasın mukabilinden 
üç-beş kelam ediyorlar... 

Yalan mı? 
Özetlersek... 
Şu şekilde özetlemek 

isterim; 
Giresunspor ‘şampiyonluk’ 

peşinde filan koşmuyor... 
UEFA maçlarına gidebil-

menin hesabını da yapmı-
yor... 

Kısacası; 
Giresunspor’a puan cet-

velinin orta sıralarında yer 
almak yetiyor... 

Ancak, spor kamuoyu 
şunu takdir eder diye düşü-
nüyorum; 

Bulunduğu ‘süper lige’ he-
yecan veren bir takım varsa 
o da Giresunspor’dur... 

Sizce de öyle değil mi? 
Rakiplerine puan farkı 

atan Fenerbahçe’ye: 
“Dur bakalım, şampiyon-

luk yarışı yapan takımlarla 
puan farkını bu kadar aça-
mazsın” diyen Giresunspor 
olmadı mı? 

Sanırım birinci dönüm 
bitti... 

İkinci dönemin rövanş 
maçlarında Giresunspor 
puan eksiklerini İstanbul 
takımlarından tamamlar diye 
düşünüyorum... 

Ve son söz olarak da; 
Giresunspor’u bir kez 

daha tebrik ediyor ve başa-
rılarının kesintisiz bir şekilde 
sürmesini temenni ediyo-
rum..

YEŞİL- BEYAZ ÇOTANAKLAR 
İSTANBULA BELA OLDULAR

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Nuri Bereket

Kazım Memiç
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ORDU-GiRESUN HAVAALANINA YOLCU AKINI
(DHMİ) Genel Müdürlüğü, 
Ordu-Giresun havalanı ile 
ilgili aylık verileri kamuo-
yu ile paylaştı. Buna göre 
Ekim ayı içinde 67.977 
yolcu seyahat etti

10 Aylık (ocak-ekim dönemi) Ger-
çekleşmeler…

10 aylık (ocak-ekim) dönemde ise Or-
du-Giresun Havalimanı’nda yolcu trafiği 
684.208, uçak trafiği 5.411, yük trafiği 
(kargo+posta+bagaj) ise 6.110 ton olarak 
gerçekleşti..

Haber: Osman Yılmaz

DEVA’DA GiRESUN RUZGARI
Giresun’u temsilen Ankara’ya giden Başkan İbrahim Türk, parti kurmaylarının adeta gözdesi oldu. Türk, 
”Partimiz iktidara hazırlanıyor. Eğitim çalışmalarımızda bunun işaretlerine fazlasıyla şahit olduk” dedi.

81 ildeki  sivil toplumla 
ilişkiler başkanları olarak 

gün boyu süren çok verimli 
bir toplantı gerçekleştirdik. 

Toplantımızın sonunda 81 il 
ve 922 ilçede seçime  hazır 
olduğumuzu gördük

Bu toplantıda bizlere bilgi ve 
birikimlerini bizlerle paylaşan 
genel başkanımız sayın  Ali 
Babacan,  Genel başkan yar-
dımcıları sayın Hasan Karal, 
sayın İdris Şahin ,sayın Sadul-
lah Ergin ve yardımcıları sayın 
Zeki Kaplan beylere  saygılar 
sunarım”dedi.

Haber: Mustafa Cici

BEKTAŞ: 28.4 MİLYON 
LİRA OLAN İHALE, 99.9 
MİLYONA NASIL ÇIKTI?
Cumhuriyet Halk Partisi 

Merkez İlçe Başkanı 
Av. Murat Bektaş Millet Bah-
çesi ihale rakamları arasın-
daki fahiş farkın nedeninin 
kamuoyuna açıklanmasını 
istedi

Bektaş, “ Daha önce 9 
Temmuz 2021 tarihinde 
yapılan ihale ile Millet Bahçesi 
yapımı işi,  28.4 milyon lira 
bedelle ihale edilmiş ancak 
firmanın stadyumu yıktıktan 
sonra işi bırakması nedeniyle 
ihale iptal edilmişti. Bu kez 13 
Ekim 2022 tarihinde yapılan 
ihalenin 99.9 milyon lira be-
delle ihale edildiğini öğrenmiş 
bulunmaktayız. Bir yıl içinde 
ortaya çıkan rakam farkı 70 
milyon lira bu şehrin çok 
önemli ihtiyaçlarını karşılaya-
cak bir meblağdır. Bu farktaki 

meblağ için bugün beledi-
ye ve özel idare mülklerini 
satmakta, yeşil alanları konut 
alanına feda etmektedir. Daha 
önce defalarca uyarmamıza 
rağmen reklamını peşin yapıp 
sonucunu umursamayanların, 
milletin bahçesinden yandaş 
doyuranların, bu ihalenin 
siyasal rantı ve reklamını 
yapanların, malı götürenlere 
değil, bize laf yetiştirmeye 
çalışanların aradan geçen bir 
yıllık süre içerisinde 3,5 kat 
fazla bedelle yapılan bu ihale-
den tek kelime ile utanmaları 
gerekmektedir.” dedi.

Giresun Tarım İl 
Müdürlüğü yaptığı 

açıklamada projelerle bir-
likte; Karadeniz iklimi ve 
coğrafi şartlarına adap-
tasyon sağlamış kalın-ka-
ba yapağılı ve yağsız 
kuyruklu karayaka ırkı 
koyununun halk elinde 
ıslah çalışmalarının yürü-
tülmesi neticesinde ırkın 
fiziki ve verim özellikle-
rini taşıyan taban ve elit 
sürülerin elde edilmesi 
amaçlandığını vurguladı.
Açıklamada şu görüşlere 
yer verildi

“Projenin Yürütme 
Kurulu Toplantısına; 
Bakanlık TAGEM yetkili-

leri, Giresun İl Tarım ve 
Orman Müdür Yardımcı-
sı, Giresun ve Trabzon 
Hayvan Sağlığı ve Yetiş-
tiriciliği Şube Müdürleri, 
Proje Lideri, Giresun ve 
Trabzon İlleri Damızlık 
Koyun ve Keçi Yetiştiri-
cileri Birlik Başkanları ve 
proje teknik elemanları 
katılım sağlamıştır.

TAGEM yetkilileri tara-
fından toplantı öncesinde 
projeye dahil olan koyun 
yetiştiricilerinin örnekleme 
yöntemiyle saha dene-
timleri gerçekleştirilmiştir. 
Toplantıda, her iki ilin pro-
je teknik elemanları tara-
fından saha çalışmalarıy-

la ilgili sunumlar yapılmış 
ve yapılan çalışmalar 
yürütme kurulu tarafından 
değerlendirilerek karara 
bağlanmıştır. 

Giresun ilinde 2011-
2015 yılları arasında 
yürütülen 1’inci ıslah pro-
jesine dahil olan koyun 
yetiştiricilerine 1 milyon 
354 bin lira ve 2018 
yılında başlayan ve halen 
devam etmekte olan 2’nci 
ıslah projesine dahil olan 
koyun yetiştiricilerine 
de 1 milyon 622 bin lira 
olmak üzere toplamda 2 
milyon 976 bin lira nakdi 
destek sağlanmıştır.”

Haber: Fatma Uğurlu

KARAYAKA KOYUNU PROJESi UMUT OLDU 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

514 Kasım 
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KAREYİ TAMAMLADI
Dünya kupası nedeniy-

le lige verilecek ara için 
oynanan hafta da sürprizi 
Giresunspor yaptı. Süper 
lige çıktığı sezon dahil 
Galatasaray, Beşiktaş’ı 
deplasman da yenen, 
şampiyon Trabzonspor’dan 
deplasmanda beraberlik 
alan Giresunspor, geçen 
sezon sahasında ve dep-
lasmanda Fenerbahçe’ye 
mağlup olmuştu. Deplas-
manda ligde Lider bulunan 
Fenerbahçe’yi deplasman-
da mağlup ederek kareyi 
tamamladı.

Lider Fenerbahçe ta-
raftarları Kadıköy stadını 
tıklım tıklım doldurmuşlardı. 
Her iki takımın kaptanları 
kalecilerdi. Oyuna başlayan 
taraf Fenerbahçe takımıydı. 
İlk pozisyonu yakalayan 
taraf Giresunspor oldu. 
Serginho’nun  sağ taraf-
tan hücumunu pas olarak 
kullansaydı, takım arkadaşı 
boş kaleye topu atacak ve 
Giresunspor’u öne geçire-
cek golü atacaktı. Serginho, 
golü kendisi atmak isteyince 
Altay, şutu kurtararak takı-
mını mağlubiyetten kurtardı.

Fenerbahçe takımı ayağa 
top yaparak Giresunspor 
yarı alanında pozisyon 
aramaya başladı. Ferdi’nin 
sağ taraftan bindirmeleri  
atılan paslar Giresunspor 
kalesi için tehlike yarattı. 
Ferdi’nin ceza alanına 
çalımla girmesi neticesinde  
Giresunspor’lu futbolcunun 
müdahalesi hakem’in penal-
tı kararı vermesini sağladı.  
Fenerbahçe penaltı golü ile 
öne geçti. İkinci gol arayış-
ları ararken Pedro’nun faulü 
nedeniyle çift sarı karttan 

oyun dışı kaldı. 
İkinci yarı Giresunspor da 

organize ataklar sık olmaya 
başladı. Eksik Fenerbahçe 
organize olamadı. Teknik 
Direktörü oyuncu değişik-
liğine gitti. Giresunspor 
ise ataklarının meyvesini 
topladı. Borja Sainz çap-
razdan vurduğu şut kaleci 
Altay’ın kapadığı köşeden 
gol oldu.  Beraberliği ya-
kalayan Giresunspor daha 
organize ataklar yapmaya 
başladı. Fenerbahçe ise  
beraberliği bozmak için 
baskısını artırmaya başladı. 
Ancak Giresunspor defan-
sı yerinde müdahale ile 
Fenerbahçe’ye gol imkanı 
vermediler. 

Giresunspor beraber-
likten sonra açık futbol 
oynayarak Fenerbahçe yarı 
alanında daha fazla gözük-
meye başladılar. Yaptıkları 
bir hücumda Fenerbahçeli 
Serdar’ın  topu tutma-
ya çalışırken ayağından 
kaçırması Borja Sainz’in 
plasesi ikinci gol olarak 
Giresunspor’u öne geçiren 
gol oldu. 

Fenerbahçe beraberlik 
için pozisyon aradılarsa da 
Giresunspor’lu futbolcula-
rın yerinde müdahalesi ile 
rakibine gol imkanı verme-
diler. Deplasman da lider 
Fenerbahçe’yi yenerek dört 
büyükten puan alan takım 
olarak kareyi tamamladı. İki 
hafta peş peşe galip gele-
rek alt sıralardan kurtularak 
seyircisini sevindirdi.  

Deplasmanda liderden 
alınan üç puandan dolayı 
futbolcuları ve Teknik heyeti 
tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz..

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Giresunspor, lider Fenerbahçe önünde ilk devreyi mağlup kapatmasına karşın oyunun ikinci 
devresinde Saınz ile bulduğu gollerle karşılaşmayı kazanarak çok önemli bir zafere imza attı

MUHTESEM GERi DONUS

Spor Toto Süper Lig’in 
14. haftasında Fener-
bahçe, evinde Bitexen 

Giresunspor’a 2-1 mağlup oldu.
Süper Lig’in 14. haftasında 

Fenerbahçe, sahasında ağırla-
dığı Giresunspor’a 2-1 mağlup 
oldu. 19’da Valencia’nın penaltı-
sıyla öne geçen Fenerbahçe, 40. 
dakikada Joao Pedro’nun ikinci 
sarıdan kırmızı kart görmesiyle 
10 kişi kaldı. İkinci yarıda Sainz’in 
golleriyle öne geçen Giresun 
ekibi sahadan 3 puanla ayrıldı.
Fenerbahçe ile Giresunspor, 
Süper Lig’in 14. haftasında Ülker 
Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mü-
cadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

PERDEYİ 
VALENCIA AÇTI

Karşılaşmaya iyi başlayan 
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’nun 
şahsi başarısıyla kazandığı 
penaltıda 19. dakikada Enner 
Valencia ile öne geçti. Sarı-la-
civertlilerde 40. dakikada Joao 
Pedro ikinci sarıdan kırmızı kart 
gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 
Fenerbahçe soyunma odasına 
1-0’lık üstünlükle gitti.

SAINZ MAÇI 
ÇEVİRDİ

İkinci yarı 10 kişi kalan 
sarı-lacivertliler yorgunluğun da 
verdiği etkiyle zaman geçtikçe 
pozisyon üretmekte sıkıntı çekti. 
Giresunspor’da 71. dakikada Sa-
inz takımına eşitliği getiren golü 
kaydetti. Çotanaklarda83. daki-
kada Saınz bir kez daha sahneye 
çıktı ve takımına galibiyeti getiren 
golü kaydetti.

Maçtan dakikalar 
16. dakikada orta sahanın 

solunda rakibinden topu kapan 

Borja Sainz, ceza sahası önüne 
kadar gelip savunmanın arka-
sına sarkan Serginho’yu gördü. 
Kaleciyle karşı karşıya kalan bu 
futbolcunun şutunda Altay topu 
kornere çeldi.

18. dakikada orta sahadan 
aldığı pasla rakip ceza sahası-
na kadar seri çalımlarla giden 
Ferdi Kadıoğlu, Arias’ın müda-
halesi sonrasında yerde kalırken 
Hakem Arda Kardeşler penaltı 
noktasını gösterdi.

19. dakikada Ferdi’nin düşürül-
mesiyle kazanılan penaltı atışın-
da topun başına geçen Valencia, 

meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı 
köşelere göndererek takımını öne 
geçirdi. 1-0

40. dakikada orta sahadaki top 
kapma mücadelesinde Perez’e 
yaptığı hareket sonrasında ikinci 
sarı kartını gören Joao Pedro, 
kırmızı kartla oyun dışında kaldı

71. dakikada Giresunspor’un 
eşitliği sağlayan golü geldi. Sağ 
kanattan yapılan ortada Serdar 
Aziz topu kafayla uzaklaştırmak 
istedi. Ceza sahası sol çaprazın-
da Sainz, önünde bulduğu meşin 
yuvarlağı yakın direk dibinden 
filelerle buluşturdu: 1-1

83. dakikada Bitexen Gire-
sunspor öne geçti. Serdar Aziz’in 
ceza sahası önünde arkasına 
döndüğü sırada dengesini 
kaybetmesiyle topu alan Sainz, 
kaleciyi de çalımlayarak sağ 
çaprazdan meşin yuvarlağı boş 
kaleye ikinci kez gönderdi: 1-2

84. dakikada Emre Mor’un sağ 
çaprazdan getirdiği topla bulu-
şan Serdar Dursun’un şutunda, 
meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Bitexen Giresunspor, ikinci yarıda 
bulduğu gollerle Fenerbahçe’yi 
2-1 yendi.

STAT: Ülker
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Serkan Olguncan, Cevdet Kömür-

cüoğlu
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Sza-

lai, Alioski (Dk. 79 Serdar Dursun), Arao (Dk. 86 Arda Güler), Zajc 
(Dk. 62 Crespo), İrfan Can Kahveci (Dk. 79 Emre Mor), Rossi (Dk. 
62 Osayi-Samuel), Valencia, Pedro

BITEXEN GIRESUNSPOR: Onurcan Piri, Görkem Sağlam (Dk. 
72 Berişbek), Arias, Perez, Alper Uludağ, Mejia, Campuzano (Dk. 
90+1 Murat Cem Akpınar), Kuwas (Dk. 72 Savicevic), Sainz, Sergin-
ho (Dk. 90+1 Sergen Piçinciol), Bajic (Dk. 82 Oğulcan Çağlayan)

GOLLER: Dk. 19 Valencia (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 71 ve 
83 Sainz (Bitexen Giresunspor)Kırmızı kart: Dk. 40 Pedro (Fener-
bahçe)Sarı kartlar: Dk. 26 Perez, Dk. 46 Arias, Dk. 63 Alper Uludağ 
(Bitexen Giresunspor)
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Giresunlu Sporcumuz Özgan 
Dünya Şampiyonu Oldu

Giresunlu milli sporcumuz Aysel 
Özgan,Para Atıcılık Dünya Şam-

piyonası’ nda, 10 metre havalı tabanca 
kategorisinde altın madalya kazanarak 
gururumuz oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Fe-
derasyonundan yapılan 
açıklamaya göre, El Ayn 
kentinde düzenlenen 
organizasyonda P2 Ka-
dınlar 10 Metre Taban-
ca SH1 kategorisinde 
yarışlar yapıldı. Milli 
para atıcı Aysel Özgan, 

233.1 puanla altın madalya kazandı. 
Ayrıca milli para atıcı Ayşegül Pehli-
vanlar organizasyonu beşinci sırada ta-
mamladı. Para atıcılık sporcuları toplam 
madalya sayısını ikiye yükseltti. Birleşik 
Arap Emirlikleri’nde devam eden 

Para Atıcılık Dünya 
Şampiyonası’nda 
altın madalya 
kazanan Giresunlu 
milli sporcumuz Aysel 
Özgan’ı kutluyor, ba-
şarılarının devamını 
diliyoruz.

KARACABEY BELEDiYESPOR, KONUK OLACAK
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Eleme 

Turu kura çekimi yapıldı. Kurada 
Giresunspor, Karacabey Belediyespor 
ile eşleşti. Çotanak Spor Kompleksi’nde 
oynanacak mücadele 20-21-22 Aralık 
tarihlerinden birinde oynanacak. 

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu 
kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan 
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 
Orhan Saka Konferans Salonu’nda ger-
çekleşti. Kura çekimine, Türkiye Futbol 
Federasyonu Başkanı Mehmet Büyü-
kekşi, federasyon yetkilileri ve kulüp 
temsilcileri katıldı. Bu turda 32 takım seri 
başı sistemine göre eşleşti. Müsabaka-
lar tek maç eleme usulüne göre 20-21-
22 Aralık tarihlerinde oynanacak. 

 “Süper Lig’den 18 takım”
 Kurada Spor Toto Süper Lig’den 

Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasa-
ray, Adana Demirspor, Kayserispor, 
Beşiktaş, Trabzonspor, Konyaspor, 
Antalyaspor, Alanyaspor, Gaziantep 
FK, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, 
MKE Ankaragücü, Giresunspor, 
Sivasspor Ümraniyespor ile İstanbuls-

por yer aldı. 
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Eleme 

Turu’nda eşleşmeler şöyle: 
Kasımpaşa – Ümraniyespor, Medi-

pol Başakşehir – Göztepe, Beşiktaş 
– Şanlıurfaspor, Konyaspor – Bod-
rumspor, Kayserispor – Gençlerbirliği, 
Fatih Karagümrük – Uşakspor, Fe-
nerbahçe - İstanbulspor ,Giresunspor 
- Karacabey Belediyespor, Corendon 
Alanyaspor – Eyüpspor, Antalyaspor 
- Manisa Futbol Kulübü, Adana De-
mirspor - Çaykur Rizespor, Gaziantep 
FK - Boluspor ,Sivasspor - Esenler 
Erokspor, MKE Ankaragücü – Tuz-
laspor, Trabzonspor - Samsunspor 
,Galatasaray - Ankara Keçiörengücü



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: 614 Kasım 2022 Pazartesi

 

 

 


