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ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN
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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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‘Her şey 
halkımız için’

SAYFA 2’DE

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(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 4’te)

KAYIP 
HATIRALAR

Başkan Yılmaz Sert Çıktı
Eğitim İŞ  ‘in çağrısı üze-

rine Öğretmenlik Meslek 
Kanunu ve eğitimde yaşanan 
sorunlara karşı, 14 eğitim sendi-
kasının genel başkanı ve yönetici-
leri, Başkent Öğretmenevi’nde bir 
araya geldi.

 Toplantı sonunda, sendika 
genel başkanlarınca imzalanan 
karar tutağı ile aldıkları kararlar 
şöyle, Eğitim İş Giresun Şube 
Başkanı Hüseyin Yılmaz ,alınan 
kararlara uyulmaması halinde 2 
Kasım Çarşamba günü yürüyüş 
yapacaklarını söyledi.

SAYFA 4’TE

AK Parti Merkez İlçe Başkanı 
Mehmet Başer, eleştirilerin 

haksız olduğunu iddia etti. Başer, 
“Muhtarlık müessesesi kültürü-
müzün ve toplumsal hayatımızın 
önemli yapı taşlarından olup yerel 
demokrasinin en eski örneğini tem-
sil eden, devletimizin her noktadaki 
kurumsal temsilciliği olduğu aşikâr-
dır.” diyen Başer, yaptığı yazılı 
açıklamada, “Giresun Belediyemi-

zin muhtarlar gününde hiçbir ismi 
ayırt etmeden verdiği hediye belli 
bir kesim tarafından karalama kam-
panyası ile algı operasyonlarına 
dönüştürüldü. Günümüzde kendini 
yenileyen kurumların başında gelen 
muhtarlık en ücra yerleşim yerine 
bile çağdaş kamu yönetimi anlayı-
şını taşıyarak hem sevinçte hem 
de hüzünde halkının her zaman 
yanında ve hizmetindedir. 3’TE

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Başer, “Kanunsuz bir iş yok. 
Giresun Belediyesi’ni zarara sokacak bir şey yok” dedi

‘Muhtarlara Verilen Hediye Karalama 
Kampanyasına Dönüştürüldü’

AK Parti’den muhtarlarla ilgili eleştirilere cevap geldi

Giresun’un marka spor giyim mağazası Olimpiyatspor’un Ordu şubesi hizmete girdi

Açılış Törenine İlgi Büyüktü
Giresun’un 

köklü spor giyim 
mağazası Olim-
piyatspor’ un 
sahipleri, başarılı 
iş insanları Hakkı, 
Gürzap ve Gurbet  
Kara,Ordu’ ya 
şube açarak il 
dışına açılma-
nın  heyecanını 
yaşıyor.

Haber: Namık Baltaoğlu

2’DE

Yalçın Samsunlu’dan 
Mobing Tepkisi

Yeni Sendika Gi-
resun Şube Başkanı 
Yalçın Samsunlu, sağlık 
çalışanlarına uygulanan 
Mobingi eleştirdi.Yazılı 
bir açıklama yapan 
Samsunlu,mobinge 
asla göz yummaya-
caklarını ifade ederek 
bu konuda yetkilileri 
göreve çağırdı. 2’DE

İmamoğlu Giresun’a 
Selam Gönderdi

İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu,Giresun’a 

ilgi ve alakasını sürdürüyor.
Dede tarafından Göreleli 
olan İmamoğlu ,CHP Gire-
sun heyetini kabul etti... 

Giresun Chp il Başkanı 
Av Gültekin Uzunalioğlu ile İl 
Başkan Yardımcıları Adnan Ay-
dın, Elvan Işık Gezmiş, Ahmet 
Nejat Karaibrahim, Hayrettin 
Evci ve Hasbi Dede İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nu Beylikdüzü 
Atatürk Kültür merkezindeki 
makamında ziyaret etti. 

İmamoğlu ile yaptıkları 
görüşmede, Giresun ile ilgili 
bilgi paylaşımı ve ülke günde-
miyle ilgili istişare yaptıklarını 

söyleyen Av. Gültekin Uzuna-
lioğlu; “Sayın İmamoğlu tüm 
hemşehrilerimize selam ve 
sevgilerini iletti. İstanbul, İma-
moğlu ile bir kültür ve sanat 
şehrine dönüşmüş, kısa sü-
rede yaptığı pek çok hizmetle 
başkanımız İstanbul’umuzun 

yıllardır çözülemeyen pek 
çok sorununu çözmüştür. 
Sayın İmamoğlu’na gösterdiği 
misafirperverlik için teşekkür 
ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz” diye konuştu.

Haber: Hakan 
Çelebi

Fındık üreticilerine verilen 
desteklerden dolayı hü-
kümete teşekkür eden 

Cemal Öztürk, ‘’Bilindiği üzere 
Türkiye fındık üretiminde dünya 
birincisidir. Ürettiğimiz fındığın 
yüzde 80’i ihraç edilmektedir. 
Hükümetimizin son yıllarda iz-
lediği fındık politikasından do-
layı hem Türkiye hem çiftçimiz 
kârlı çıkmaktadır. Açıklanan 
müdahale fiyatları ve Toprak 
Mahsulleri Ofisince sürecin 
iyi yönetilmesi üreticilerimizi 
memnun etmektedir. Zama-
nında ve yerinde müdahale 

piyasaya denge getirmektedir. 
Bu da doğru politikaların doğru 
sonuçları getirdiğini göstermek-
tedir. İnşallah böyle de devam 
edecektir. İnanıyorum ki bundan 
sonra dünya fındık piyasasında 

Türkiye’nin kararları daha etkin 
olacaktır. Fındık üreticilerine 
her zaman destek olan başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ta-
rım ve Orman Bakanımız Sayın 

Vahit Kirişçi’ye, Hazine ve 
Maliye Bakanımız Sayın 
Nureddin Nebati’ye, Top-
rak Mahsulleri Ofisi Genel 
Müdürü Ahmet Güldal ve 
tüm çalışanlarına fındık 
bölgesi milletvekilleri adı-
na bir kez daha teşekkür 
ediyorum’ dedi.

SAYFA 4’TE

Öztürk’ten Fındık
Çay Ve DSİ Atağı

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk fındık konusunda önemli mesajlar 
verdi. TBMM’de konuşan Öztürk DSİ yatırımlarının artacağını vurguladı
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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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“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.
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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.
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Lütfen yanlışta ısrar edilmemeli!..
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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 
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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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Giresun Belediyesi, 
vatandaşların günlük 
hayatını kolaylaştır-

mak adına çalışmalarına aralık-
sız olarak devam ediyor.

Yürütülen tüm çalışmalarda 
engelli bireylerin rahatlığına 
öncelik veren Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, projelerini 
art arda hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, Başkan Şenli-
koğlu’nun talimatı doğrultusunda 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
tarafından ilk aşamada 19 Eylül 
Spor Salonu’nun yanındaki üst 
geçide asansör projesi hazır-
landı ve başlatılan çalışmalarda 
sona gelindi.

Engelli bireyler, hasta, 
hamile ve yaşlı vatandaşların 
sorun yaşamaması adına sahil 
kesmine ulaşımda yoğun olarak 
kullanılan üst geçidin her iki 
tarafına uygulanan projede ya-

pım çalışmalarına hız verilerek 
asansör kuyusunun hazırlıkları 
ve kompozit çalışmaları tamam-
landı. Asansörün kalan detayla-
rın da tamamlanmasıyla birlikte 
asansör hizmete girecek.  

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, asansörlerin 
en kısa zamanda bitirilerek kul-
lanıma açılacağını söyleyerek: 
“Göreve başladığımız günden 
itibaren projelerimizle önce 

engelli kardeşlerimizi düşünüyo-
ruz. Belediye olarak vatandaşla-
rımızın hayatını kolaylaştırmak 
adına çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Bu doğrultuda şehrimizin 
denizimiz ile buluşmasına imkan 
sağlayan üst geçitlere asansör 
çalışması başlattık. Vatandaşla-
rımıza büyük kolaylık sağlaya-
cağına inandığımız bu çalışma-
larımız Giresun’umuza hayırlı 
olsun.” şeklinde konuştu.

‘Her şey halkımız için’
“VATANDAŞLARIMIZIN DENİZ İLE BULUŞMASINI KOLAYLAŞTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Giresun’un marka spor giyim mağazası Olimpiyatspor’un Ordu şubesi hizmete girdi

Açılış Törenine İlgi Büyüktü
Ordu-Altınordu Süley-

man Felek Cadde-
si’ nde, Altınordu Belediye 
Başkanı Aşkın Tören, Gülyalı 
Belediye Başkanı Ulaş Tepe’ 
nin ve çok sayıda vatandaşın 
katılımıyla gerçekleşen törenle 
hizmete giren mağazanın  or-
kestra eşliğinde  yapılan açılışı  
renkli görüntülere sahne oldu.
Mağaza sahipleri Kara ailesi, 

seçkin spor giyim markalarının 
her çeşit ürününü Giresun’ dan 
sonra  Ordulu hemşehrilerine 
de  sunacak olmanın heyeca-
nını yaşadıklarını belirterek, 
Olimpiyatspor’ un  birinci ön-
celiğinin  müşteri memnuniyeti 
olacağını  vurguladılar.

Olimpiyatspor mağazası-
nın Ordu’ ya hayırlı olmasını 
temenni ediyor, başarılar 
diliyoruz.

Haber: Namık Baltaoğlu

Giresun Eğitim Araştırma 
Hastanesi hekimleri başarıdan 
başarıya koşuyor.Son olarak  
Öğr. Üyesi Serkan Özen ve 
Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOÇ 
mesleki alanda ciddi adımlar 
atarak taktir aldılar.Hastane-
den yapılan açıklamada 2 iki 
hekim tebrik edilerek”Ulus-
lararası yeterlilik göstergesi 
olan ICO (International Council 
of Ophthalmology) ve EBO 
(European Board 
of Ophthalmology) 
gibi zorlu sınavlarda 
başarılı olup FICO(-
Fellow of International 
Council of Ophthalmo-
logy ) ,FEBO(Fellow of 
the European Board 
of Ophthalmology) ün-
vanlarını almaya hak 
kazanan Hastanemiz 

Göz Hastalıkları Kliniği öğre-
tim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Ser-
kan Özen ve Dr. Öğr. Üyesi 
Hakan KOÇ’u kutlar akademik 
hayatlarında başarılar dileriz.

Ayrıca ICO sınavında 
oldukça önemli olan DISTIN-
CTION ödülünü de kazanan 
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Koç’ u 
ayrıca tebrik eder başarıları-
nın devamını dileriz.”denildi.

Haber: Fatma Uğurlu

Koç Ve Özen İle Gururlandık

Nineden/Dededen 
Toruna Mektup 

Yarışması
Diyanet İşleri 

Başkanlığı Eğitim 
Hizmetleri Genel Müdür-
lüğü tarafından “Nineden/
Dededen Toruna Mektup 
Yarışması” düzenlenecek.

Kur’an kurslarında açı-
lan İhtiyaç Odaklı Kur’an 
Kursları Öğretim Progra-
mına kayıt yaptıran kadın 
kursiyerler ile camilerde 
açılan Camilerde Kur’an 
Öğretimi Programına kayıt 
yaptıran erkek kursiyer-
lere yönelik düzenlenen 
yarışmada, ahlaki değerler 
gelecek kuşaklara aktarı-
lacak.

Kursiyerlerden bu 
günkü ve gelecekte 
doğacak olan torunlarına 
güzel ahlakı tavsiye etmek 
için ahlak ile ilgili duygu, 
düşünce ve bilgilerini bir 
mektupla aktarmalarının 
istendiği yarışma saye-
sinde mektubu yazan 
büyüklerde ve mektubun 

yazıldığı gelecek nesilde 
farkındalık oluşturulacak.

Kur’an kurslarında 
kaydı bulunan vatandaş-
ların torunlarına iyi bir 
insan olma yolculuğunda 
emanet etmek istedikleri 
ahlak konulu nasihatlerini 
aktarmalarının amaçlan-
dığı yarışmaya 2018-
2019 eğitim-öğretim yılı 
ve sonrasında Kur’an 
kurslarında herhangi 
bir programda kaydı 
bulunan ve doğum tarihi 
01.01.1977 ve öncesi 
olan tüm vatandaşlar 
başvuru yapabilecek.

Son başvuru tarihi 16 
Aralık 2022 olan yarış-
mada birinciye 5 bin TL, 
ikinciye 3 bin 500 TL, 
üçüncüye ise 2 bin TL 
ödül verilecek. Yarışmaya 
katılım sağlamak isteyen 
vatandaşlar diyanet.gov.
tr adresinden yarışma şart-
namesine ulaşabilecek.

Samsunlu’dan 
Mobing Tepkisi

Samsunlu, “Çalışma 
hayatının vebası olarak 
bilinen işyerlerinde 
mobing davranışları ma-
alesef gideek artıyor.Bu 
konuda MEYAD ile ortak 
prtokol imzaladık.Mo-
bingle Mücadele destek 

hattı sorunun çözümü 
için ciddi bir adımdır.
Yeni sendika olarak bu 
konuda kararlıyız”dedi.
Samsunlu olayın peşini 
asla bırakmayacaklarını 
da dile getirdi.

Haber: Mustafa Cici



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GİRESUN TİREBOLU DEVLET HASTANESİ TIBBİ VE EVSEL ATIK DEPOSU ONARIM İŞİ yapım 
işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek 
olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/1166144
1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b)  Adresi  :  Osmaniye  Mah.  Yüzbaşısuyu  Cad.  Hastane  Sok.  No:11  Merkez/GİRESUN  28100 
GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542602000 - 4542602055
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : GİRESUN TİREBOLU DEVLET HASTANESİ TIBBİ VE EVSEL ATIK DEPOSU ONARIM İŞİ
b) Niteliği,  türü  ve miktarı  :  1 Kalem Götürü Bedel GİRESUN TİREBOLU DEVLET HASTANESİ 
TIBBİ VE EVSEL ATIK DEPOSU ONARIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : GİRESUN TİREBOLU DEVLET HASTANESİ
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.11.2022 - 10:30
b)  İhale  komisyonunun  toplantı  yeri  (e-tekliflerin açılacağı adres)  : Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu 
Cad. Hastane Sk. No:11 Merkez / GİRESUN Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1.  Tüzel  kişilerde;  isteklilerin  yönetimindeki  görevliler  ile  ilgisine  göre,  ortaklar  ve  ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına  ilişkin bilgiler  idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale  konusu  işte  idarenin  onayı  ile  alt  yüklenici  çalıştırılabilir.  Ancak  işin  tamamı  alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım  İşlerinde  İş  Deneyiminde  Değerlendirilecek  Benzer  İşlere  Dair  Tebliğde  Yer  Alan    B.III 
Grup veya C.II grup İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.  İstekliler  tekliflerini, anahtar  teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir.  İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

GİRESUN TİREBOLU DEVLET HASTANESİ 
TIBBİ VE EVSEL ATIK DEPOSU ONARIM İŞİ
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Başer, “Kanunsuz bir iş yok. Giresun Belediyesi’ni zarara sokacak bir şey yok” dedi

‘Muhtarlara Verilen Hediye 
Karalama Kampanyasına 
Dönüştürüldü’ AK Parti’den muhtarlarla 

ilgili eleştirilere cevap geldi

Bu anlayış-
la birlikte 
verilen bir 

hediyenin ucuz siyasi 
malzeme haline getiri-
lerek, ‘Nereden kendi-
mize pay çıkartırız?’ 
ile hareket edilmiştir. 
Çok basit bir algı. 
Muhtarlarımız da za-
ten açıklama yaparak, 
‘Sayın Belediye Baş-
kanımız Aytekin Şen-
likoğlu’na; 19 Ekim 
Muhtarlar Günü’nde, 
büyük bir nezaket ve 
vefa örneği göste-
rerek, biz muhtarları 
unutmaması ve onore 
etmesi nedeniyle 
göstermiş olduğu nezaketten 
dolayı teşekkür ederiz. Halkın 
sorunlarının çözümü için me-
sai harcayan muhtarlarımıza 

sahip çıkıp destek olacakları 
yerde, siyasi ahlaktan uzak, 
seviyesi son derece düşük 
bir şekilde bu konu üzerinden 
siyasi malzeme çıkarmaya 

çalışanları ve kendi 
kişisel egolarını 
tatmin etme derdi-
ne düşenleri asla 
unutmayacağız.” 
ifadelerini kullan-
mış, algı yapanlara 
tepki göstermişti. 
Her dönem hediye-
leşmeler olmuştur. 
O algı operasyonları 
yapanların da bu 
tür organizasyonlar 
içerisine girdiğini 
biliyoruz. O yüzden 
bir eleştiri yapılırken, 
önü ve arkası düşü-
nülmeli. Kanunsuz 
hiçbir iş yok. Giresun 
Belediyesi’ni zarara 

sokacak bir şey yok. Size Gi-
resun Belediyesi’nden siyasi 
bir malzeme çıkmaz.” dedi. 

Haber:Fatma Uğurlu

Giresun Belediyesi Yeni Gençlik 
Merkezi Projesi Yer Teslimi Yapıldı

Giresun Belediyesi 
yeni bir gençlik 
merkezini daha 

hayata geçirmeye hazırlanı-
yor. Başkan Aytekin Şenli-
koğlu’nun şehirdeki gençlerin 
sosyal alanlarını zenginleştir-
mek için planladığı projeler-
den biri daha yakın zamanda 
hayata geçecek.

Şehrimizde yaşayan genç-
lerin serbest zamanlarını 
değerlendirmelerine yardım-
cı olmak, gençleri sosyal, 
kültürel, sanatsal, bilimsel ve 
sportif faaliyetlere yönlen-
dirmek, gençlerin kişisel ve 
sosyal gelişimlerine katkıda 
bulunmak amacıyla gençlik 
merkezinin yapımı başladı. 
Güre Mahallesi Ömer Halis-
demir Sokak’ta 942,24 m² 
bir alan üzerinde yapılması 
planlanan gençlik merkezinin 
toplam inşaat alanı 510m² 

olup 2 katlı bir yapı olarak 
tasarlandı. Binanın mimarisi 
Giresun’un tarihi ve kültürel 
dokularına uygun çizgi ile 
modern bir görünüme sahip 
olması için dış cephesi cam 
ve taş kaplama yapılacak. 

Gençlik Merkezi’nin 100 ki-
şilik oturma kapasitesine sahip 
olan giriş katında sıcak soğuk 
içecek ve aperatif ürün hazır-
lama alanı ile dinlenme alanı 
oluşturulması planlanıyor. 
Giriş kat alanı içinde özel ola-
rak hazırlanan kitaplık rafları 
birçok basılı kitap ve derginin 
sergilenmesine ve gençlerin 
merkez içinde ücretsiz olarak 
kullanımına imkan sağlayacak. 
Yine söyleşi, toplantı, röpor-
taj, yayın, sergi, müzikal gibi 
etkinliklerde kullanılabilecek 
taşınabilir sahnede yapılacak 
ve gençlerin keyifli vakit geçir-
meleri sağlanacak.

Kütüphane ve okuma sa-
lonu olarak planlanan asma 
kata zemin kattan ulaşılacak. 
Kat alanı 200 m² ve 80-90 
kişilik oturma kapasitesine 
sahip olacak. Asma katta 
özel tasarlanan kitaplıklar 
yine birçok kitap ve dergi-
nin okuyuculara ulaşmasını 
sağlayacak olup, alan içinde 
yine bireysel çalışma oturma 
alanları da yer alacak.

Gençlik Merkezinin çev-
resi ise peyzaj alanı olarak 
düzenlenecek. Özel hazırla-
nan peyzaj alanına entegre 
olarak dinlenme ve okuma 
alanları oluşturulacak. Ayrıca 
kafeterya da hizmet verecek.

Gençlik Merkezi, oku-
yucularına kişisel dizüstü 
bilgisayarları, tabletleri, akıllı 
telefonları ve diğer mobil ci-
hazlarıyla ücretsiz kablosuz 
erişim imkânı sunacak.

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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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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Giresun Belediyesi, 
vatandaşların günlük 
hayatını kolaylaştır-

mak adına çalışmalarına aralık-
sız olarak devam ediyor.

Yürütülen tüm çalışmalarda 
engelli bireylerin rahatlığına 
öncelik veren Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, projelerini 
art arda hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, Başkan Şenli-
koğlu’nun talimatı doğrultusunda 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
tarafından ilk aşamada 19 Eylül 
Spor Salonu’nun yanındaki üst 
geçide asansör projesi hazır-
landı ve başlatılan çalışmalarda 
sona gelindi.

Engelli bireyler, hasta, 
hamile ve yaşlı vatandaşların 
sorun yaşamaması adına sahil 
kesmine ulaşımda yoğun olarak 
kullanılan üst geçidin her iki 
tarafına uygulanan projede ya-

pım çalışmalarına hız verilerek 
asansör kuyusunun hazırlıkları 
ve kompozit çalışmaları tamam-
landı. Asansörün kalan detayla-
rın da tamamlanmasıyla birlikte 
asansör hizmete girecek.  

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, asansörlerin 
en kısa zamanda bitirilerek kul-
lanıma açılacağını söyleyerek: 
“Göreve başladığımız günden 
itibaren projelerimizle önce 

engelli kardeşlerimizi düşünüyo-
ruz. Belediye olarak vatandaşla-
rımızın hayatını kolaylaştırmak 
adına çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Bu doğrultuda şehrimizin 
denizimiz ile buluşmasına imkan 
sağlayan üst geçitlere asansör 
çalışması başlattık. Vatandaşla-
rımıza büyük kolaylık sağlaya-
cağına inandığımız bu çalışma-
larımız Giresun’umuza hayırlı 
olsun.” şeklinde konuştu.

‘Her şey halkımız için’
“VATANDAŞLARIMIZIN DENİZ İLE BULUŞMASINI KOLAYLAŞTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Giresun’un marka spor giyim mağazası Olimpiyatspor’un Ordu şubesi hizmete girdi

Açılış Törenine İlgi Büyüktü
Ordu-Altınordu Süley-

man Felek Cadde-
si’ nde, Altınordu Belediye 
Başkanı Aşkın Tören, Gülyalı 
Belediye Başkanı Ulaş Tepe’ 
nin ve çok sayıda vatandaşın 
katılımıyla gerçekleşen törenle 
hizmete giren mağazanın  or-
kestra eşliğinde  yapılan açılışı  
renkli görüntülere sahne oldu.
Mağaza sahipleri Kara ailesi, 

seçkin spor giyim markalarının 
her çeşit ürününü Giresun’ dan 
sonra  Ordulu hemşehrilerine 
de  sunacak olmanın heyeca-
nını yaşadıklarını belirterek, 
Olimpiyatspor’ un  birinci ön-
celiğinin  müşteri memnuniyeti 
olacağını  vurguladılar.

Olimpiyatspor mağazası-
nın Ordu’ ya hayırlı olmasını 
temenni ediyor, başarılar 
diliyoruz.

Haber: Namık Baltaoğlu

Giresun Eğitim Araştırma 
Hastanesi hekimleri başarıdan 
başarıya koşuyor.Son olarak  
Öğr. Üyesi Serkan Özen ve 
Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOÇ 
mesleki alanda ciddi adımlar 
atarak taktir aldılar.Hastane-
den yapılan açıklamada 2 iki 
hekim tebrik edilerek”Ulus-
lararası yeterlilik göstergesi 
olan ICO (International Council 
of Ophthalmology) ve EBO 
(European Board 
of Ophthalmology) 
gibi zorlu sınavlarda 
başarılı olup FICO(-
Fellow of International 
Council of Ophthalmo-
logy ) ,FEBO(Fellow of 
the European Board 
of Ophthalmology) ün-
vanlarını almaya hak 
kazanan Hastanemiz 

Göz Hastalıkları Kliniği öğre-
tim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Ser-
kan Özen ve Dr. Öğr. Üyesi 
Hakan KOÇ’u kutlar akademik 
hayatlarında başarılar dileriz.

Ayrıca ICO sınavında 
oldukça önemli olan DISTIN-
CTION ödülünü de kazanan 
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Koç’ u 
ayrıca tebrik eder başarıları-
nın devamını dileriz.”denildi.

Haber: Fatma Uğurlu

Koç Ve Özen İle Gururlandık

Nineden/Dededen 
Toruna Mektup 

Yarışması
Diyanet İşleri 

Başkanlığı Eğitim 
Hizmetleri Genel Müdür-
lüğü tarafından “Nineden/
Dededen Toruna Mektup 
Yarışması” düzenlenecek.

Kur’an kurslarında açı-
lan İhtiyaç Odaklı Kur’an 
Kursları Öğretim Progra-
mına kayıt yaptıran kadın 
kursiyerler ile camilerde 
açılan Camilerde Kur’an 
Öğretimi Programına kayıt 
yaptıran erkek kursiyer-
lere yönelik düzenlenen 
yarışmada, ahlaki değerler 
gelecek kuşaklara aktarı-
lacak.

Kursiyerlerden bu 
günkü ve gelecekte 
doğacak olan torunlarına 
güzel ahlakı tavsiye etmek 
için ahlak ile ilgili duygu, 
düşünce ve bilgilerini bir 
mektupla aktarmalarının 
istendiği yarışma saye-
sinde mektubu yazan 
büyüklerde ve mektubun 

yazıldığı gelecek nesilde 
farkındalık oluşturulacak.

Kur’an kurslarında 
kaydı bulunan vatandaş-
ların torunlarına iyi bir 
insan olma yolculuğunda 
emanet etmek istedikleri 
ahlak konulu nasihatlerini 
aktarmalarının amaçlan-
dığı yarışmaya 2018-
2019 eğitim-öğretim yılı 
ve sonrasında Kur’an 
kurslarında herhangi 
bir programda kaydı 
bulunan ve doğum tarihi 
01.01.1977 ve öncesi 
olan tüm vatandaşlar 
başvuru yapabilecek.

Son başvuru tarihi 16 
Aralık 2022 olan yarış-
mada birinciye 5 bin TL, 
ikinciye 3 bin 500 TL, 
üçüncüye ise 2 bin TL 
ödül verilecek. Yarışmaya 
katılım sağlamak isteyen 
vatandaşlar diyanet.gov.
tr adresinden yarışma şart-
namesine ulaşabilecek.

Samsunlu’dan 
Mobing Tepkisi

Samsunlu, “Çalışma 
hayatının vebası olarak 
bilinen işyerlerinde 
mobing davranışları ma-
alesef gideek artıyor.Bu 
konuda MEYAD ile ortak 
prtokol imzaladık.Mo-
bingle Mücadele destek 

hattı sorunun çözümü 
için ciddi bir adımdır.
Yeni sendika olarak bu 
konuda kararlıyız”dedi.
Samsunlu olayın peşini 
asla bırakmayacaklarını 
da dile getirdi.

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

42 Kasım 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

 

İnsan haya-
tında önemli 
yeri olan, 

Hatıralar var, 
Elbette hepimizin 
unutamadığımız 
unutmak iste-
mediğimiz ya da 
unutmak istediği-
miz hatıralarımız 
var.  Hangi hatıra 
olursa olsun gönül defterimizde 
silinmez yeri var.  Satırları vardır.  
Kaldırıp atmak istediğimiz hatıra-
larımız Sayfamızın sonlarındadır. 
Anlatmaya çalışacağımız Hatıra-
lar hafızalarımızı yenileyip Geç-
mişe dair ne varsa tazelemek 
güncellemek onlarla Geleceğe 
dair yolculuğumuzu yürümek için 
olacaktır. 

Kimimiz askerlikteki anıları-
mızı hep anlatırız okul yıllarımızı 
anlatırız hacıya gittiysek, Hacı 
yıllarımızı anlatırız komşuları-
mızla olan kıymetli anlarımızı 
hatıralarımızı anlatırız değil mi. 
Tabii çöplükte olanları karıştır-
dıkça bizim için önem arz eden 
bazı Hatıralar vardır unutulmuş 
raflarda kalan. Vefa yükümüzün 
ağırlıklarına göre değişen önemli 
hatıralarımız belki de güncellen-
mesi gereken notlarımız vardır. 
Kıyıda köşede hatırlatmak üzere 
satırlarımızı devam ediyoruz. Ba-
zen ıssız dağların başındaki hu 

sesleri size çok şeyleri ifade eder 
Rabbimizin ismidir,,o. Tabii “ki bu 
sesle beraber yalnızlığın yalnız 
yaşamanın ya da o dağ başında-
ki ıssızlığın notlarını düşersiniz 
sayfalarınıza. 

Bazı zaman da kışın ortasın-
daki buz tutmuş yollarda nasıl 
kaydığınızı ve o hikayelerinizi 
yazmışsınızdır sayfaların or-
tasına. Kimi zaman sevdiğin 
insanları onlarla sohbetlerinizi 
geçirdiğiniz en güzel anılarınızı 
yazarsınız kayıp satırlarımıza. 
Nedense bu toplum bu günümü-
zün coğrafi olan insanlık insanlar 
vefa ile alakalı hiçbir dertleri yok 
hiçbir Hatıraları yok. 

Annesinin arkadaşını baba-
sının arkadaşının dahi Gönül 
defterlerine yazmazlar kendileri-
ne yeni arkadaşlar. Yeni Hatıralar 
olsun isterler. Aslında günümü-
zün isyanı yeni dünyamızı ya-
şarken gördüğümüz yaşadığımız 
anlardır işte kayıp olacak olan 
hatıralardır annemizin babamızın 

denenmiş sayfaları 
Onların hatırıyla 
yürüyebileceğimiz 
bir yol ve bir yere 
mesafe alacağımız 
yolları denemek zo-
rundayız. Vefa bizim 
en güzel hatıraları-
mız olmalı annemizin 
arkadaşında anne-
mizin hatıralarını 

yaşamak babamızın arkadaşında 
babamızın hatıralarını yaşamak 
olmalı bizim kayıp hatıralarımız. 
Sürecin neresinden bakarsanız 
bakın anneden öte babadan öte 
büyükbabaların büyük annelerin 
de dostları vardır. Elbette Geç-
mişe dair aile dostları size zarar 
gelmez. Çünkü Eski Dosttan 
Düşman Olmaz eski düşmandan 
dost olmaz diye bir söz vardır 
hatırlayabileceğimiz. Yeni dünya 
düzenimizde sosyal alanlarımız 
genişledikçe bizi yorduğunu fark 
etmeliyiz yaşamak Aslında dört 
duvar arasında önceliğimiz aile-
deki değerlerimiz olmalıdır aile 
hatıralarımızı olgunlaştırmalıyız 
ailedeki”o “ Kadim kültürümüzü 
kıymetlendirmeliyiz işte kayıp 
hatıralarımız aile içindeki olan 
bizi mutlu eden o güzel hatıralar-
dır. Her geçen gün yok olmaya 
devam eden varlığı tartışılır olan 
Kadim ailelerimizin kayıp hatıra-
larını hep birlikte hatırlayalım. 

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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KAYIP HATIRALAR

Giresun İl Müftülüğü ve Türkiye 
Diyanet Vakfı Giresun Şubesi iş 
birliğinde “Hediyem Kitap Olsun” 

kampanyasına destek sağlamak amacıyla 
Hayır Çarşısı düzenlendi.

Kampanyaya destek sağlamak amacıyla 
düzenlenen Hayır Çarşısı’na vatandaşlar 
yoğun ilgi gösterdiler. TDV Kadın Kolları 
organizesinde gerçekleştirilen etkinlikte ha-
yırseverler, din görevlileri ve TDV gönüllü-
leri tarafından hazırlanan yöresel lezzetler 
Gazi Caddesi’nde satışa sunuldu.

Hayır Çarşısı’nın açılışında konuşan İl 
Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Giresun 
Şubesi Başkanı Ramazan Topcan, “Bismil-
lah diyerek hayır çarşımızı vatandaşlarımı-
zın hizmetine açtık. Elde edilecek gelirlerle 

ilimizdeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrenci-
lerine yönelik kitap desteğimiz olacaktır. 
İlimizde yapılacak olan kütüphane veya 
mevcut kütüphanelere kitap desteğinde 
bulunacağız.” dedi.

Hayra vesile olmanın önemine değinen 
İl Müftüsü Topcan, “Bugün gördüğünüz, 
buz dağının görünen kısmıdır. Bu faaliyet 
yoğun bir gayret, hummalı bir çalışma, alın 
teri, samimiyet ve heyecanın ürünüdür.

Hayır çarşımıza katkı ve katılım sağla-
yan değerli dostlarımız başta olmak üzere 
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Baş-
kanı Nihal Kasap Hanımefendi’ye, Kur’an 
kursu öğreticilerine, TDV Kadın Kolları ve 
TDV gönüllülerine huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu.

‘Hediyem Kitap Olsun’
Hayır Çarşısı açıldı!..

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) 
ortaklaşa yürüttüğü “Hediyem Kitap Olsun” kampanyasıyla 

öğrencilere ve kütüphanelere kitap ulaştırılıyor

Öztürk’ten Fındık
Çay Ve DSI Atağı

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk fındık konusunda önemli mesajlar 
verdi. TBMM’de konuşan Öztürk DSİ yatırımlarının artacağını vurguladı

“TİREBOLU’YA YENİ 
ÇAY FABRİKASI 
PROJESİ HAYATA 
GEÇİRİLMELİDİR”

Komisyondaki konuşmasında, 
Tirebolu’da daha önce yapımı 
planlanan çay fabrikası projesi-
nin ÇAYKUR tarafından hayata 
geçirilmesi gerektiğini ifade eden 
Öztürk, ’Ülkemizde sudan sonra 
en fazla tüketilen içecek çaydır. 
Bilindiği gibi çay ülkemizde sade-
ce Doğu Karadeniz Bölgesinde 
üretiliyor. Milletvekili olduğum 
Giresun ilinin doğu ilçelerinde 
de çay üretiliyor. Türkiye ola-
rak kişi başına çay tüketiminde 
dünya birincisiyiz. Üretimde de 
ilk sıralarda yer alıyoruz. Şimdilik 
ithalat gerektirecek bir durum 
söz konusu olmamakla birlikte, 
bu üretim şekliyle Türkiye’nin 
artık net çay ithalatçısı durumuna 
geldiği görülmektedir. Hem ülke-
mizin geleceği hem de üreticileri-
mizin gelirinin artması için tedbir 
alınması, çaylıkların yenilenmesi 
hatta yeni çay bahçeleri kurulma-
sına izin verilmesi gerekmektedir. 
Giresun çayı kalitesiyle ünlüdür. 
Bilindiği gibi ÇAYKUR’un 42 
numara çayı Giresun’un Eynesil, 
Görele, Çanakçı, Güce ilçelerin-
de yetişen çaylarla Tirebolu’da 
üretiliyor. Bu fabrikanın kapasi-
tesinin arttırılması ve planlanan 
ama son ekonomik gelişmeler 

nedeniyle beklemeye alınan yeni 
çay fabrikası projesinin hayata 
geçirilmesi gerekmektedir’’ dedi.

GİRESUN’DA DSİ 
YATIRIMLARI ARTARAK 
DEVAM EDECEK

Giresun’un ihtiyacı olan Dev-
let Su İşleri yatırımlarını Bakan 
Vahit Kirişçi’ye soran Öztürk, 
açıklamasının devamında şu bil-
gileri verdi: “TBMM Plan ve Büt-
çe Komisyonu’nda gerçekleşen 
Tarım ve Orman Bakanlığı bütçe 
görüşmeleri sırasında, Devlet 
Su İşleri’nin ilimizde yapımı 
devam eden ve planlanan yeni 
yatırımlarına ilişkin görüşmeler 
de gerçekleştirdik. Bu kapsam-
da, DSİ’nin Giresun İkisu-Aksu 
Vadisi’ndeki su projesinin bizim 
için hayati bir önem taşımakta 
olduğunu, bu yatırımın Giresun 
Merkez, Bulancak, Dereli, Ke-
şap ilçelerimiz, Duroğlu Belde-
miz ve 42 köyümüz olmak üzere 
300 bin civarında nüfusa hitap 

edebilecek bir proje olduğunu, 
projenin kısa zaman içerisinde 
hayata geçirilmesi için Sayın 
Bakanımıza DSİ’ne talimat 
vermelerini rica ettim. Tarım ve 
Orman Bakanımız Sayın Kirişçi; 
içme ve kullanma suyunun 
temin edileceği isale hattı ve 
arıtma tesisine ait proje çalış-
malarının devam etmekte oldu-
ğunu ifade ederek, “Bakanlığı-
mızca Haziran 2023’te projelerin 
tamamlanması öngörülmekte 
olup 2023 yılı yatırım programı-
na teklif edilecektir” sözleriyle 
karşılık vermiştir. Görüşmelerde 
ayrıca, ilimizde 2020 yılında 
meydana gelen sel afetinden 
sonra devam eden dere içi ıslah 
projelerinin kaynaklarının arttırıl-
masının hayati önem taşımakta 
olduğunu ifade ettim. Sayın 
Bakanımız Kirişçi ise sözlerime 
karşılık olarak; ‘’Giresun ilimizde 
taşkın koruma projelerine 2022 
yılı senesi başında 43,2 milyon 
TL ödenek ayrılmıştı. Şu an 
itibari ile 190,7 milyon TL yeni 
bir ödenek daha temin edilmiştir. 
Taşkın koruma inşaatları hızla 
devam etmektedir’’ cevabını 
vermiştir. İlimizdeki DSİ yatı-
rımlarının yakın takipçisiyiz. 
Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını 
karşılamak ve yaşam kalitelerini 
artırmak için çalışmalarımıza 
devam edeceğiz. Giresun’da 
DSİ yatırımları hız kesmeden 
devam edecektir’’

Başkan Yılmaz Sert Çıktı
Yılmaz, “19 Kasım 2022 

tarihinde yapılacak kariyer 
basamakları sınavının derhal 
iptal edilmesi ve  Öğret-
menlik Meslek Kanunu’nun, 
TBMM’inde ivedilikle ele alı-
narak yeni bir meslek kanu-
nun tüm eğitim sendikalarının 
ve öğretmenlerinin görüşleri 
alınarak düzenlenmesi acil 
talebimizdir. “dedi

Yılmaz şöyle konuştu: 
“Eğitim-Öğretim yılına hazırlık 
ödeneğinin ayrım gözetmek-
sizin tüm eğitim çalışanlarına 
bir maaş tutarın da ödenmesi 
sağlanmalıdır. - Tüm eğitim 
çalışanlarının yoksulluk sınırı-
nın üzerinde bir ücret artışına 
ilişkin düzenlemeler yapılmalı 
ve 1. dereceye gelmiş tüm 
kamu çalışanlarına 3600 ek 
gösterge verilmelidir.  - Eşit 
işe eşit ücret ilkesine uygun 
olarak farklı ücret ve istihdam 
Ģekillerine son verilmeli, kad-
rolu güvenceli istihdam sağ-
lanmalıdır. - Kamuda mülakat 
uygulamasına son verilmeli-
dir. - Tüm eğitim çalışanlarına 

sosyal devlet ilkesi gereği 
ayrım yapılmaksızın; giyim, 
ulaşım, barınma, beslenme, 
yakıt, kira yardımı yapılmalı 
ve aile çocuk yardımı tutarları 
iyileştirilmeli, vergi dilimi ada-
letsizliğine son verilmelidir.

 - Öğrencilerimizin en 
temel hakkı olan eğitim, 
barınma ve beslenme hakları, 
sosyal devlet anlayışıyla dev-
let güvencesine alınmalı ve 
kamusal eğitim sağlanmalıdır. 
Bu taleplere ilişkin düzenle-
melerin yapılmaması halinde: 

1- 26, 27, 28 Ekim 2022 ta-
rihlerinde iş yerlerinde kokart 
takılması,

 2- 26 Ekim 2022 tarihinde, 
ilk teneffüs saatinde, öğret-
menler odasında ortak bildiri 
metninin okunması,

 3- Bu talep ve uyarılara 
rağmen bir düzenleme ya-
pılmaması halinde; 2 Kasım 
2022 tarihinde tüm eğitim 
çalışanlarının katılımı ile bir 
günlük iş bırakma eylemi 
yapılması kararları sendika 
genel başkanlarınca imza 

altına alınmıştır. Bizlerde 26-
27-28 Ekim 2022 tarihlerinde 
iş yerlerimizde kokart taktık. 
Birçok okulumuzda 26 Ekim 
2022 tarihinde, ilk tenef-
füs saatinde, öğretmenler 
odasında ortak bildiri metnini 
okuduk. 27 Ekim PerĢem-
be günü Bulancak ilçesinde 
Eğitim iş, Eğitim Sen, Hür-
riyetçi Eğitim Sen ve Teç 
Sen sendikalarına üye olan 
arkadaşlarımızla ortak basın 
açıklaması yapıldı. 

Giresun Merkezde yapmış 
olduğumuz çağrı üzerine Eği-
tim Sen ve Teç Sen’li arka-
daşlarla yapmış olduğumuz 
toplantı sonucunda almış ol-
duğumuz karar doğrultusun-
da 2 Kasım 2022 Çarşamba 
günü derslere girmeyeceğiz. 
11.30’da Debboy Mevkiinde 
Eğitim Sen ve Teçsen sendi-
kalarına üyen olan arkadaş-
larımızla birlikte Atapark’a 
doğru yürüyüĢe geçeceğiz. 
Saat 12.00’de de ortak basın 
açıklamasını yapacağız.”

Haber: Hakan Çelebi



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

52 Kasım 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

FENERBAHÇE A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
TRABZONSPOR A.Ş. - KONYASPOR
GİRESUNSPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.
ATAKAŞ HATAYSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR
ÜMRANİYESPOR - ALANYASPOR

13. HAFTA
BEŞİKTAŞ A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR - ÜMRANİYESPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - GİRESUNSPOR
YUKATEL KAYSERİSPOR - KONYASPOR
ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GALATASARAY A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

14. HAFTA
KASIMPAŞA A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
ATAKAŞ HATAYSPOR - GİRESUNSPOR
GALATASARAY A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş.
ÜMRANİYESPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
KONYASPOR - ALANYASPOR

15. HAFTA

GİRESUNSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
MKE ANKARAGÜCÜ - ÜMRANİYESPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR - GALATASARAY A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR A.Ş.
ALANYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

16. HAFTA
KONYASPOR -  DEMİR GRUP SİVASSPOR
ÜMRANİYESPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR
GALATASARAY A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
YUKATEL KAYSERİSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - GİRESUNSPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - ALANYASPOR

17. HAFTA
MKE ANKARAGÜCÜ - YUKATEL KAYSERİSPOR
ATAKAŞ HATAYSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
GİRESUNSPOR - ÜMRANİYESPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR
ALANYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

18. HAFTA
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
TRABZONSPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR
ÜMRANİYESPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR
YUKATEL KAYSERİSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

19. HAFTA

2022-2023 
Sezonu Spor Toto 

Süper Lig 
İlk Yarı Fikstürü

Kadınlar Futbol 
1.Ligi’nde mücadele 

eden Giresun Sanayis-
por, 15 Temmuz Futbol 
Sahası’nda oynadığı maçta 
lider Pendik Çamlıkspor’a 
karşı iyi futbol oynamasına 
rağmen 4-0 mağlup olmak-
tan kurtulamadı.

Maçın 10.dakikasında Sa-
nayispor takım kaptanı Başak 
kırmızı kart görünce rakibi 
karşısında 10 kişi ile mücade-
le etmek zorunda kaldı.

Sanayispor’un mağlup 
olduğu maçı İzlem Günaydın 
Sadan, Onur Tomak, Seda 

Kardal hakem üçlüsü yönetti. 
Müsabaka boyunca hakem 
triosunun verdiği kararlar 
Sanayispor Tekni heyeti ve 
Yönetimi tarafından büyük 
tepki topladı.

Pendik Çamlıkspor’un gol-
leri, Şehriban,Mine, Cabral ve 
Berdan’dan geldi.Sanayispor, 
bu hafta sonu deplasmanda 
İlkadım Belediyesi Yabancılar 
Pazarı spor ile karşılaşacak.

İlk iki haftada henüz puanla 
tanışamayan temsilcimiz, 
deplasmanda oynayacağı 
karşılaşmada şanssızlığını 
yenmek istiyor.

SANAYiSPOR, iLKADIM
BELEDiYE MACINA ODAKLANDI

Giresunspor’un deplasman-
da Başakşehir ile oynaya-

cağı karşılaşmayı yöneten Mert 
Güzenge, Çotanaklar’a uğurlu 
geliyordu. 

Mert Güzenge daha önce 
Giresunspor’un altı maçında dü-
dük çaldı. Yeşil-beyazlı ekibimiz 
bu karşılaşmaların üçünde saha-
dan galibiyet, ikisinde beraberlik, 
birinde ise yenilgi ile ayrılmıştı. Bu 
kez ise Çotanaklar,sahadan 3-1 
mağlup ayrıldı ve üzgün bir şekil-
de Giresun’un yolunu tuttu.

Bu Kez 
Uğurlu 
Gelmedi!

Görele Extreme (GÖREX) Off Road 
Takımı Kupaya Doymuyor

Arhavi Doğa Sporları ve 
Off-Road Kulübü tarafından 

organize edilen ve Arhavi Belediyesi 
tarafından desteklenen Off-Road 
yarışlarına katılan Görele Extreme 
(GÖREX) Off Road yarış takımı, S1 
klasman ve genel klasman birincilik 
ve 29 Ekim Cumhuriyet kupası klas-
manında ikincilik ile eve döndü.

 15 kulüpten toplam 40 
sporcu katıldığı İlçe 

merkezindeki sahil 

kenarında düzenlenen OffRoad 
yarışlarına katılan Pilot Caner Çifçi 
ve yardımcı pilot Ümit Çifçi yöneti-
minde zebra lakaplı yarış aracı ile 
GÖREX ekibi,  büyük bir başarıya 
imza attı.

Pilot ve Kulüp Başkanı Caner 
Çiftçi” Ardos Arhavi off road yarışla-
rında S1 klasman ve genel klasman 
birincilik ve 29 Ekim Cumhuriyet 
kupası klasmanında ikincilik ile eve 
dönüyoruz” dedi.

Yeni sezondaki 3’ncü maçını 
farklı kazanan Es Es Gençlik 

Spor, Giresun Süper Amatör Liginde 
zirveye oturdu.

Giresun Süper Amatör 
Ligi’nin 3 haftasında sahasında 
Giresunspor’un pilot takımı olan 
Batlamaspor’u 8 – 1 yenen Es Es 
Gençlik Spor, Giresun Süper Amatör 

Ligi’nin yeni lideri oldu. Kadrosun-
da ve teknik heyetinde Görele’nin 
yetiştirdiği başarılı file bekçisi Ahmet 
Ergin, Savunma oyuncusu Hasan 
Namazcı, Emrah Işkın, santrafor 
Burhan Nebioğlu Cihan Dobu, ve ka-
leci antrenörü olarak yer alan Şadan 
Kol yer aldığı Es Es Gençlik Spor,  
Batlamaspor’u Burhan (2) Muham-

met pala (2) Fırat, Uğur, Cemil ve 
Numan’ın golleri ile farklı mağlup etti. 

Üçüncü haftada 13 gol atıp sadece 
bir gol yiyen Es Es Gençlik Spor, 9 
puanla Giresun Süper Amatör Ligi’nin 
yeni lideri oldu. Es Es Gençlik Spor 
Giresun Süper Amatör Ligi’nin 4 hafta-
sında deplasmanda Giresun Yeniyols-
por ile karşılaşacak.

Es Es, Burhan Nebioğlu ile Gülüyor

Giresun Süper Amatör Lig’de Keşap Belediyespor 
sahasında konuk ettiği Pirazizspor’u 

5-0 mağlup etti. Keşap’ta oynanan maçta kır-
mızı-yeşillileri 3 puana taşıyan golleri Kubilay 
(3), Mahmut ve Temel kaydetti. Geride bırak-
tığımız sezonda çok zorlu günler geçiren İlçe temsilcisi 
bu sezon ise adeta küllerinden yeniden doğdu ve aldığı 
sonuçlarla taraftarlarına güven verdi.

Keşap Belediyespor, Küllerinden Yeniden Doğdu
SAHA: Espiye İlçe
HAKEMLER: M.Başar Aslan***, E.Ömer Beşirlioğlu***, 

Yusuf Koca***
KEŞAP BELEDİYESPOR: Hacı Mustafa***, Yaşar***, 

Muhammed***, Erdoğan***, Recep***, Fikret***, Kubilay***, 
Yusuf***, Mehmet***, Temel***, Miraç*** (Mahmut***)

PİRAZİZSPOR: Tunahan*, Ufuk*, Çağlar*, Şafak*, Müjdat*, 
Cüneyt*, Hamdullah*, M.Yakup*, Aşkın*, Özkan*, Furkan*

GOLLER: Dk.13,70,75 Kubilay, Dk.58 Mahmut, Dk.72 
Temel (Keşap Belediyespor)

U17 Elit A Ligi’nde mücadele 
eden Bitexen Giresuns-

por deplasmanda karşılaştığı 
Ümraniyespor’a 1-0 yenildi.

Ligin üçüncü haftasında Bey-
lerbeyi 75.Yıl Stadı’nda oynanan 
maçı Yunus Emre Bolat, Tarık 
Tekin, Mertcan Bozkuş hakem 
üçlüsü yönetti.

60.dakikada Enes’in golüyle 
mücadeleyi Ümraniyespor 1-0 
kazanırken, Giresunspor yaka-
ladığı gol pozisyonlarını değer-
lendirmedi. Sahadan puansız 
ayrılan yeşil-beyazlılar 3 hafta 
sonunda 1 puanda kaldı.

Giresunspor U17 üzgün döndü

SAHA: Beylerbeyi 75.Yıl
HAKEMLER: Yunus Emre 

Bolat***, Tarık Tekin***, Mertcan 
Bozkuş***

ÜMRANİYESPOR: Efe***, 
Yusuf***, Berke***, Şirin***, 
Batuhan***, Mustafa***, Enes***, 
Servet***, Muhammet Ali***, 
Baran***, Can Düzen***

GİRESUNSPOR: Mustafa 
Eren**, Ahmet Lütfü**, Umut**, 
Oğuzhan**, Yakup Emre**, Ali 
Emirhan**, Hüseyin**, Furkan**, 
Paşa Arda**, Emircan**, Yiğit 
Efe**

GOL: Dk.60 Enes (Ümrani-
yespor)

1-0

5-0



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: 62 Kasım 2022 Çarşamba

 

 

 

SÜPER LİG PUAN DURUMU
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1.FENERBAHÇE A.Ş. ...................... 11 ........8 ........ 2 ....... 1 ........ 34 ....... 12 .......22 .........26
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ...... 11 ........7 ........ 2 ....... 2 ........ 16 ....... 5 .........11 .........23
3.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. .......... 12 ........6 ........ 5 ....... 1 ........ 24 ....... 14 .......10 .........23
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. .............................. 12 ........6 ........ 4 ....... 2 ........ 25 ....... 16 .......9 ...........22
5.GALATASARAY A.Ş..................... 11 ........6 ........ 3 ....... 2 ........ 14 ....... 9 .........5 ...........21
6.TRABZONSPOR A.Ş. ................... 11 ........6 ........ 3 ....... 2 ........ 16 ....... 13 .......3 ...........21
7.ARABAM.COM KONYASPOR ... 12 ........5 ........ 5 ....... 2 ........ 12 ....... 6 .........6 ...........20
8.YUKATEL KAYSERİSPOR .......... 12 ........6 ........ 2 ....... 4 ........ 17 ....... 12 .......5 ...........20
9.CORENDON ALANYASPOR ...... 12 ........4 ........ 4 ....... 4 ........ 18 ....... 21 .......-3 .........16
10.GAZİANTEP F. KULÜBÜ A.Ş. .. 11 ........4 ........ 3 ....... 4 ........ 15 ....... 14 .......1 ...........15
11.KASIMPAŞA A.Ş. ........................ 12 ........4 ........ 2 ....... 6 ........ 10 ....... 21 .......-11 .......14
12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 11 ........4 ........ 1 ....... 6 ........ 15 ....... 19 .......-4 .........13
13.V.  FATİH KARAGÜMRÜK ....... 11 ........3 ........ 3 ....... 5 ........ 19 ....... 20 .......-1 .........12
14.MKE ANKARAGÜCÜ ................ 11 ........3 ........ 2 ....... 6 ........ 14 ....... 19 .......-5 ......... 11
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR........ 12 ........2 ........ 4 ....... 6 ........ 11 ....... 16 .......-5 .........10
16.ATAKAŞ HATAYSPOR ............... 11 ........3 ........ 1 ....... 7 ........ 8 ......... 19 .......-11 .......10
17.BITEXEN GİRESUNSPOR......... 11 ........2 ........ 3 ....... 6 ........ 8 ......... 17 .......-9 ...........9
18.İSTANBULSPOR A.Ş. ................. 11 ........2 ........ 2 ....... 7 ........ 10 ....... 22 .......-12 .........8
19.H. ÜMRANİYESPOR .................. 11 ........0 ........ 3 ....... 8 ........ 10 ....... 21 .......-11 .........3

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

12. HAFTANIN SONUÇLARI
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK .......0 - 2 .................................GALATASARAY A.Ş.
CORENDON ALANYASPOR ....................2 - 0 .....GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
ARABAM.COM KONYASPOR .................1 - 1 .......................................KASIMPAŞA A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. ...........................................5 - 2 ............HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
YUKATEL KAYSERİSPOR .......................2 - 2 ....................... ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş. ................................2 - 5 ................................... FENERBAHÇE A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ ...............................4 - 1 ..............................ATAKAŞ HATAYSPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ....................3 - 1 ........................BITEXEN GİRESUNSPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR .......................0 - 2 .............. FRAPORT TAV ANTALYASPOR

GİDİŞAT KÖTÜ
Giresunspor son yedi 

hafta da galibiyet alama-
dığından tehlikeli pota da 
maçlarına devam ediyor. Alt 
sıralarda bulunan takımların 
aldığı galibiyetler ile sırala-
mada ki yerleri değiştirdi.

Giresunspor, üst sıralar-
da bulunan  Başakşehir’e 
deplasmanda misafir oldu. 
Geçen hafta ki maç da on iki 
net gol pozisyonundan fay-
dalanamayan Giresunspor,  
Başakşehir  karşısında aynı 
futbolu oynarsa puanla 
dönebilir mi düşüncesini 
taraftarlar stada gelerek 
takımına moral verdiler.

Başakşehir takımı oyuna 
başlayan ve Giresunspor 
alanında ayağa top yaparak 
baskı kurdu. Kazandıkları 
kornerler de dörtlü sıraya 
girerek küme oluşturarak 
korner atışlarını değerlendir-
mek istediler. Pas yaparak 
pozisyon arayan Başakşe-
hir’li   futbolcuların pozisyon 
bulmasını Giresun kalecisi 
ve defansı önledi.  Serbest 
atıştan gol bulan Gire-
sunspor’lu futbolcular ofsayt 
nedeniyle iptal edildi.

Başakşehir takımı baskı-
sını artırarak Giresunspor’lu 
futbolcuların kendi yara 
alanından çıkmalarını 
engellediler. Giresunspor’lu 
futbolcular kazandıkları 
topu kullanamadan raki-
be kaptırdılar. Hayrullah 
mutlak gol pozisyonunda  
defansa nişanladı. Topa 
gelişine vursa rakip pozis-
yon alamazdı.  Otuz beş 
dakika da pozisyon arayan 
taraf Giresunspor Bayiç 
ile atılan şut auta çıktı. İlk 
yarı yakalanan iki pozisyon 
haricinde pozisyon bula-
mamışken, Başakşehr’in 
kazandığı kornerden 

liberosunun vurduğu şut ile 
galibiyeti yakaladılar. Adam 
paylaşımda ki hata gol 
getirdi. İlk yarı Giresunspor 
istenilen futbolu ortaya ko-
yamadı. Maç Giresunspor 
yarı alanında oynandı. Ligin 
en az gol atan takımı olan 
Giresunspor, gol atmaktan 
çok gol yememek üzerine 
kurulan bir oyun sistemini 
benimsemiş.

İkinci yarı oyuncu değişik-
liği ile maça başlayan Gire-
sunspor Bayiç ile yakaladığı 
mutlak gol pozisyonunda 
kalecinin ayağına nişan-
laması sonucu  beraberlik 
şansını yitirerek büyük bir 
fırsatı kaçırdı. Geçen maç 
da aynı pozisyonda gol atan 
Bayiç bu maç da talihsizlik 
yaşadı. Acele top kullan-
maları da top kayıplarının 
fazla olmasını sağladı. 
Giresunspor’lu futbolcuların 
çalım atmadan ayaklarından 
top çıkarmıyorlar. Bu da top 
kayıplarının rakibe avantaj 
olmasını sağladı.

Oyuncu değişiklerinin 
yapılması ile organize bir 
futbol ortaya koymaya 
başladı Gireunspor. Başak-
şehir, ikinci ve üçüncü golü 
defans hataları sonucu far-
ka gitti. Organize ataklarını 
devam ettiren Giresunspor 
Serginho ile gol buldu. 
Golden sonra Başakşehir 
yarı alanında baskı kuran 
Giresunspor attığı ikinci 
golün iptali sonucu farkı 
kapatamadı. 

Giresunspor da bu kadro 
ile mücadele etmek zorun-
da. Rakibi Başakşehir değil, 
ancak bundan sonra ki 
maçlarında daha saldırgan 
ve birbirleriyle uyumlu olan 
bir takım yaratarak seyircisi-
ni sevindirmelidir.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Başakşehir Fatih 
Terim Stadı’n-
da oynanan 

karşılaşmanın ardından 
düzenlenen basın top-
lantısında açıklamalarda 
bulunan Hakan Keleş, 
“Maç öncesi planımız 
ilk yarıda rakibimiz için 
alanları daraltmaktı. 
Çünkü çok iyi pas ya-
pan, hareketli oynayan 
ve geniş alanda etkili bir 
takımdı. Kendi sahamı-
za çekilsek de çok fazla 
hücuma çıkamadık. 
Yakaladığımız pozisyon-
ları değerlendiremedik. 
Rakibe de ilk yarıda çok 
fazla pozisyon verdiği-
mizi düşünmüyorum. 
Sonra yediğimiz gol 
biraz dengemizi bozdu 
ama ikinci yarı riskleri 
aldık, önde oynamaya 
başladık. Yakaladığımız 
pozisyonlar var. Raki-
bimizin kaliteli ayakları 
var. Kadro kalitesi olarak 

bizden çok farklılar. Kötü bir gidişa-
tımız var, düzeltmek bizim elimizde.” 
ifadelerini kullandı.

“Kulübümüzün durumundan kay-
naklı çok fazla destek alamıyoruz.” 

ifadelerini kullanan Keleş, “Bu kötü 
günlerde önümüzde İstanbulspor 
maçı var. O bize ilaç olabilir. Camia-
mızın birleşmesi, seyircimizin deste-
ğiyle alacağımız 3 puan ilerisi için bize 
umut vadedecek. Buralara çok kolay 
gelmedik. Geçen sene de zor günler 
yaşamıştık. Camia olarak birleşmemiz 
gerekiyor. İnşallah İstanbulspor maçı 
var, bizler için çok önemli. O maçı 
kazanıp rahatlamak istiyoruz. Başak-
şehir’e bundan sonraki maçlarında 
başarılar diliyoruz.” şeklinde konuştu.

Hakan Keleş, taraftarların göster-
diği tepki hakkında gelen bir soruya 
ise şu yanıtı verdi:”Taraftar iyi günde 
de kötü günde de takımının yanında 
olmalı. Biraz sıkıntı olduğunu düşü-
nüyorum. Sonuçta taraftar desteğine 
ihtiyacımız var. Diğer rakiplerimiz 
inanılmaz taraftar desteğiyle oynuyor, 
bizim de böyle olmalı. Deplasmandan 
puanlar getiriyoruz ama iç sahadaki 
MKE Ankaragücü maçının istediğimiz 
gibi sonuçlanmaması planları boz-
du. İstanbulspor maçında olmazsa 
olmazlarımızdan iç saha desteğini iyi 
kullanmamız ve takımımızın taraftar 
desteğini görmesi gerekiyor. Buralara 
kolay gelmedik, kolay da kaybetmeye-
ceğiz. Maddi olarak fazla destek gör-
meyen bir kulübüz. Taraftarlarımızın 
kötü günde de takımımızın yanında 
olacağına inanıyorum.”

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında 
konuk olduğu Medipol Başakşehir’e 3-1 
yenilen Bitexen Giresunspor’da Teknik 
direktör Hakan Keleş, yakaladıkları fır-
satları değerlendiremediklerini söyledi

AKLIMIZLA DALGA
GECMEYi BIRAKIN
Haftalardır galibiyet hasret kalan Giresunspor, Perşembe günü İtalya’da Avrupa kupası maçı oynayan, Cuma 
günü Türkiye’ye dönen ve sadece 1 idman ile karşılaşmaya çıkan Başakşehir karşısında her yönü ile ezildi

Başakşehir’in misafiri 
olan Giresunspor bu 

sezon dış saha maçlarında 
hanesine sadece  beş puan 
yazdırdı. 

Deplasmanda Galata-
saray’ı yenme başarısı 
gösteren Çotanaklar, Kara-
gümrük ve Alanyasppor ile 
berabere kaldı. Kayserispor 
ve Sivasspor maçlarında 
ise üzülen taraf olan Ye-
şil-beyazlılar, şimdiye dek 
en fazla puanı deplasman 
maçlarında elde etti. 

Yeşil-beyazlılar, İstan-
bul’dan eli boş döndü  ve 9 
puanda kalarak ateş çem-
berinin içinden çıkamadı.

5 PUANDA KALDIK


