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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!..

(Yazısı Sayfa 2'de)
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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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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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)
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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

ANALARIYLA 
BİRLİKTE ÇALIŞANLAR 

OKULA GİDEMEYEN 
BU ÇOCUKLAR 

(Yazısı Sayfa 4’te)

KiViDE HASAT 
UYARISI

SAYFA 3’TE

Batlama Vadisi ‘nin 
yetiştirdiği önemli 
değerlerden Seldeğir-

meni MUHTARI Yavuz Genç 
‘in öncülüğünde başlatılan 
imza kampanyası 7 kasım ‘a 
kadar devam edecek. 

TOKİ’den ev almak iste-
yenlerin 7 Kasım’a kadar 

imza verebileceği öğrenildi .
Bu arada Ak parti Giresun 

Merkez ilçe başkanı Meh-
met Başer de ÇALDAĞ ‘dan 
TOKİ evi almak için imza 
verdi. Başer, “Bu konuda 
elimden ne geliyorsa yapa-
cağız” dedi.

Yörenin lider isimlerinden 
Osman Har-
manşa ve 
ilçe yapma 
komitesi baş-
kanı Hakan 
cenger de 
imza vermek 
isteyenlerin 
acele etme-
lerini önerdi. 

Haber: 
Mustafa 

Cici

CALDAG’DA TOKi KONUTLARI
iCiN iMZA YAGMURU...
ÇALDAĞ için ilave TOKİ konutları için toplanan imza sayısı 60’a yaklaştı

Giresun Sanayici ve 
İş İnsanları Derneği 

(GİSİAD) Başkanı Aykut 
Gezmiş, iş dünyası adına 
acil destek çağrısı yaptı. 
Gezmiş, “İş dünyasının enf-
lasyonu olan ÜFE %158’e 
varmışsa acil destek zama-
nıdır” dedi. Gezmiş yaptığı 
açıklamada, fiyat artışları 
nedeniyle maliyetlerin aşırı 
arttığını, iş dünyasının maaş 
ödeyemez duruma geldiği-
nin altını çizdi. SAYFA 2’DE

‘İş dünyasının enflasyonu olan ÜFE 
%158’e varmışsa acil destek zamanıdır’

Memleket Partili Aşuk, TOKİ konutları için mesaj verdi

‘Herkesi Sorumluluk 
Almaya Çağırıyoruz’

Memleket Par-
tisi Giresun 

Merkez İlçe Yönetim 
Kurulu üyesi Aydın 
Aşuk ,Çaldağ ‘a ilave 
TOKİ konutları ya-
pılması için herkesi 
sorumluluk almaya 
çağırdı. SAYFA 3’TE

Deprem Anı 
Çök-Kapan-Tutun 

ve Tahliye Tatbikatı
SAYFA 3’TE

CHP Meclis Grup 
Başkanvekili Ahmet 

Yusufağaoğlu yaptığı 
açıklamada “ Pandemi 
döneminde değerini bir 
kez daha anladığımız 
suda indirime gidilmesi 
önergemizle birlikte dar 
gelirli vatandaşlarımızı 

düşünerek 10 tona kadar 
belirlenen kullanım tarife-
sinin 20 tona kadar çıka-
rılmasını, su ve evsel atık 
fiyatlarının artırılmamasını 
talep etmiştik ancak AKP 
ve MHP Belediye Meclisi 
üyelerinin oylarıyla öner-
gemiz reddedilmiştir.

SUDA iNDiRiM TARTISMASI
Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Belediye Meclisi Grubu Meclis Başkanlığına sunduğu tek-
lifle su fiyatlarında indirime gidilmesini ve 2023 yılı tarifelerinde artışa gidilmemesini önerdi

3’TE 2’DE

Acil Temizlik Timi 
Görev Başında

‘Doğu Karadeniz’de Rus İşgali ve Harşit 
Savunması’ Sempozyumu Sona Erdi

Cumhuriyetimizin 100. 
Kuruluş  yıldönümü et-
kinlikleri çerçevesinde 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
himayelerinde, Giresun Üniver-
sitesi’nin ev sahipliğinde, Artvin 
Çoruh Üniversitesi, Karadeniz 

Teknik Üniversitesi, Gümüşha-
ne Üniversitesi, Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi, Bayburt 
Üniversitesi, Milli Savunma 
Üniversitesi ve Ordu Üniversite-
si’nin akademik katkılarıyla ger-
çekleştirilen, Türk Tarih Kurumu, 

ADVTY Kurumu’nun da destek-
lediği, “Doğu Karadeniz’de Rus 
İşgali ve Harşit Savunması” ko-
nulu sempozyum 03 Kasım 
2022 Perşembe günü yapılan iki 
ayrı oturumun tamamlanması ile 
birlikte sona erdi.    2’DE
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

25 Kasım 
2022 Cumartesi www.giresungundem.com
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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‘İş dünyasının 
enflasyonu olan ÜFE 

%158’e varmışsa acil 
destek zamanıdır’

Gereken desteğin sağ-
lanmaması halinde birçok 
işyerinin kapanma noktası-
na geleceğine dikkat çeken 
GİSİAD Başkanı Gezmiş, 
“Elektrik faturaları, iş yeri 
kiralarına denk hale gelmiş-
tir. Bir çalışanın SGK gideri 
bir önceki yılın asgari ücre-
tine yaklaşmıştır. Malzeme 
maliyet artışlarında %20
0’leri aşan kalemler mev-
cuttur. Ocak ayında asgari 
ücrete gelmesi muhtemel 
olan aşırı artış tüm iş dün-
yasını korkutmaktadır. Bu 
durumda zaten mevcut ma-
aşları ödemekte zorlanan 

birçok işveren, işçi çıkar-
mak zorunda kalabilecektir. 
Finansmana erişim sorunu 
had safhadadır, bankalar 
ipotek verilse dahi kredi 
vermemektedir. İş dünya-
sını ilgilendiren enflasyon 
rakamı olan ÜFE, TÜİK’in 
açıkladığı resmi rakamlara 
göre ekim ayında %158 
olmuştur. Bu rakam son 24 
yıl itibariyle bir rekordur. 
Enflasyon rekor seviyeye 
ulaşmışken iş dünyası 
olarak acilen destek bekle-
mekteyiz. Aksi halde birçok 
iş yeri kapanma veya iflas 
noktasına gelecektir” dedi

Belediye Temizlik İşleri 
Müdürlüğü bünye-
sinde oluşturulan 5 

kişilik acil temizlik timi, vatan-
daşların ibadetlerini daha te-
miz bir ortamda yapabilmeleri 
için camiler ile parkların lavabo 
ve tuvaletlerini düzenli olarak 
temizliyor.

Temiz bir Giresun için yoğun 
gayret ortaya koyan ekip, sa-
bahın ilk ışıkları ile birlikte tüm 
mahallelerde sokakların da 

temiz tutulması için çalışmala-
rını yürütüyor.

Belediye Temizlik İşleri 
Müdürlüğü tarafından yapılan 
açıklamada: “Ekibimiz düzenli 
olarak şehir genelinde çalış-
malarını sürdürüyor. Birimimiz 
her gün kendisini yenileyen, 
yeni oluşumlar yapan, araç 
gereç olarak güçlenen bir 
birim. Giresun’umuzun daha 
temiz olması için çalışıyoruz.” 
denildi.

ACiL TEMiZLiK TiMi GOREV BASINDA
Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı acil temizlik timi şehir 

genelindeki camilerde ve parklarda temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Türkiye, fındık ihracat 
sezonunun ilk 
2 ayında 314,9 

milyon dolar kazandı
GİRESUN (AA) - Türki-

ye, 2022-2023 fındık ihraç 
sezonunun ilk 2 ayında yurt 
dışına 56 bin 662 ton fındık 
satarak 314 milyon 938 bin 
169 dolar gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Ma-
mulleri İhracatçıları Birliğin-
den yapılan yazılı açıkla-

mada, 2022-2023 ihracat 
sezonunun ilk 2 ayı olan 1 
Eylül-31 Ekim 2022 döne-
mine ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu dönemde 
yurt dışına 314 milyon 938 
bin 169 dolar karşılığında 
56 bin 662 ton fındık satıl-
dığı belirtildi.

Hakkında hapis 
cezası bulunan firari 
hükümlü yakalandı

GİRESUN (AA) - Gire-
sun’un Espiye ilçesinde 
hakkında kesinleşmiş 
hapis cezası bulunan firari 
hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre 
Espiye-Yağlıdere kara yolu 
üzerinde yapılan yol uygu-
laması sırasında jandarma 

ekipleri, hakkında “kamu 
hizmetine tahsis edilen 
eşya hakkında hırsızlık” 
suçundan kesinleşmiş 4 yıl 
10 ay 10 gün hapis cezası 
bulunan K.A’yı (37) yaka-
ladı.

K.A, işlemlerinin ardın-
dan cezaevine konuldu.

Prof.Dr. İbrahim Ethem 
ATNUR’un başkanlığını 

yürüttüğü üçüncü oturumda; 
Prof.Dr. Mesut Çapa, “Karade-
niz’de Rum Çetecilik Faali-
yetleri”, Doktorant Öğretim 
Görevlisi  Kartal Kaan Şimşek, 
“Doğu Karadeniz’deki Kuva-yi 
Milliye’nin Karakteristik Özellik-
leri”, Doç. Dr. Oktay Karaman, 
“Giresunlu Topal Osman Ağa 
ve Milis Kuvvetlerinin İşgalci 
Kuvvetlere ve Azınlıklara Karşı 
Vermiş Olduğu Mücadele”, 
Araştırmacı Ayhan Yüksel, 
“Savaş Yıllarında Giresun, 
Tirebolu, Görele ve Öne Çıkan 
İsimler”, Muhammet Talha Ço-
puroğlu, “Hüseyin Avni Alpas-
lan Bey ve Askeri Faaliyetleri”, 
Dr. Seniha Nurdan ise, “Sava-
şın Öteki Yüzü: Doğu Karade-
niz İşgalinde Kuva-yi Milliyeci 
ve İşgalci Kadınlar” konulu 
sunumlarını gerçekleştirdiler.

Sempozyumun öğleden 
sonra gerçekleştirilen son 
oturumunu ise Prof. Dr. Mesut 
Çapa yönetti. Bu oturumda, 
Prof. Dr. Cafer Çiftçi, “Doğu 
Karadeniz’den Bursa’ya Yapı-
lan Göçler 1860-1900”, Dr. Öğ-
retim Üyesi Resul Turan, “Rus 
İşgali Altında Rize”, Dr. Öğr.
Üyesi Mustafa Arıkan, “Birinci 
Dünya Savaşında Rize’de 
Yaşanan Rus İşgali”, Dr.Öğr.
Üyesi Melike Karabacak 
Yılmaz, “Çarlık Rusya’sı Dö-
neminde Murgul’da Osmanlı 
Tebası İşçiler”, Dr. Canan Çe-
tinkaya, “Ölümden de Ağır Esir 
Düşmek, Doğu Karadeniz’in 
İşgalinde Ruslara Esir Düşen 
Türk Askerleri”, Dr. Öğr.Üyesi 
Muhittin Kul, “Karadeniz’de 
Osmanlı Rus Rekabeti: Yılan 
Adası Meselesi”, Araş.Gör. 
Mehmet Çetinkaya ise, “Birinci 
Dünya Savaşı Sırasında Artvin 
ve Çevresinden Göçler” konu-
lu tebliğlerini sundular.

Oturumların sona ermesinin 
ardından, Giresun Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr. Yılmaz Can 
ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Güven Özdem tarafından katı-
lımcılara belge takdimi yapıldı.

Sempozyumun sonuç bildir-
gesi ise, Ramada Otel’de ya-
pılan ve çok sayıda davetlinin 
katıldığı yemekli bir törende 
Koordinatör Ömer Erdoğan ta-
rafından okundu. Sempozyum 
Düzenleme Komitesinde yer 
alan Kurum ve Kuruluşların 

temsilcileri davetliler huzurun-
da sonuç bildirgesine imza 
attılar.

Kapanış oturumunda söz 
alan Giresun Üniversitesi Rek-
törü Prof.Dr. Yılmaz Can, iki 
gün süren sempozyumun dolu 
dolu ve çok verimli geçtiğini 
hatırlatarak; emeği ve katkısı 
geçen herkese teşekkürlerini 
dile getirdi. Özellikle yakın 
tarihimizi, ecdadımızın mü-
cadelelerini gelecek nesillere 
doğru ve eksiksiz bir biçimde 
aktarılmasından söz eden 
Rektör Can, bu tür akademik 
faaliyetlerin hem kültürel, hem 
de sosyal anlamda önemli 
bir fonksiyon icra ettiğini dile 
getirdi.

Kapanış oturumunda 
ayrıca, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Hamdullah Çuvalcı, Ordu 
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ali Akdoğan, Eski Bursa 
Milletvekili Zafer Hıdıroğlu, 
Görele Belediye Başkanı 
Tolga Erener, DOKAP Baş-
kanı  Hakan Gültekin, Bursa 
Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar ve Sakarya 
Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Mustafa Ak birer 
konuşma yaptılar.

Turizm Bakan Yardımcısı 
Nadir Alpaslan, törene canlı 
telefon bağlantısı ile katılarak; 
Türkiye’nin tarihi açısından 
çok önemli bulduğu bu sem-
pozyuma işlerinin yoğunluğu 
nedeniyle katılamadığını 
ancak sonuç bildirgesi ve 
görüşülen konuların kendisine 
aktarılacağını söyledi.

Sempozyumun sonuç 
bildirgesinde, Doğankent 
Belediyesi’nin isminin “Harşit” 
olarak değiştirilmesi, Harşit 
Vakfı’nın kurularak, Harşit 
Savunmasının süreklilik arz 
edecek şekilde anlatılması 
ve gelecek kuşaklara aktarıl-
masının kurumsallaştırılması, 
sempozyumun uluslararası 
forma dönüştürülmesi, kom-
şu ülkelerin üniversiteleri ile 
işbirliği yapılması, sempozyum 
dilinin zenginleştirilmesi, bildiri-
lerin hem kitap olarak hem de 
dijital olarak yayınlanması  gibi 
kararlara yer verildi.

Kapanış oturumu ve sonuç 

bildirgesi imza töreninde,  ili-
miz protokolünün yanı sıra 
İstanbul, Bursa, Sakarya başta 
olmak üzere bir çok farklı ilden 
izleyiciler de hazır bulundu.

‘Doğu Karadeniz’de Rus İşgali ve Harşit 
Savunması’ Sempozyumu Sona Erdi



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

35 Kasım 
2022 Cumartesi www.giresungundem.com

5 kasim 2022 basin ilan

Satışa Konu Taşınmazlar:
Giresun İli Alucra İlçesi Mesudiye 
Mahallesi 117 Ada 35 Parsel Numaralı Taşınmazın 
değeri 29/09/2022 tarihli satış ilanında  her ne 
kadar değeri 192,335,00 TL olarak ilan edilmiş 
ise de; Arsanın 1/9 hissesi satışa çıkarılmış 
olduğundan 1/9 Hissenin fiyatı 21.375,00TL 
‘dir. Ayrıca taşınmazın : 17/05/2021 tarihli 
Alucra Belediye Başkanlığı yazısında Parselde 
36.33 m² yola terk işlemi vardır (Mavi alan) Yola 
terk işleminden sonra kalan parsel alanı 288.42 
m² dir. Konut alanıdır. Planda Meskun konut 
alanlarda ön bahçe mesafesi belirtilmeyen 
alanlarda mevcut teşekküle göre ön bahçe 
mesafesini tayinine belediye yetkilidir. Tapu 
Kaydındaki Şerhler tapu kaydındaki gibidir. 
Giresun İli Alucra İlçesi Mesudiye 
Mahallesi 117 Ada 36 Parsel Numaralı 
Taşınmazın  29/09/2022 tarihli satış ilanında  her 
ne kadar değeri 108.932,00 TL olarak ilan edilmiş 
ise de; Arsanın 1/9 hissesi satışa çıkarılmış 
olduğundan 1/9 Hissenin fiyatı 12.103,55TL 
‘dir. Ayrıca taşınmazın: 17/05/2021 tarihli 
Alucra Belediye Başkanlığının 17/05/2021 
tarihli yazısında Parselde 64,16 m² yola terk 
işlemi var. (Mavi alan) Yola terk işleminden 
sonra kalan parsel alanı 208.17 m² dir. Konut 
alanıdır. Planda meskun konut alanlarında ön 
bahçe mesafesi belirtilmeyen alanlarda mevcut 
teşekküle göre ön bahçe mesafesini tayinine 
belediye yetkilidir. . Tapu Kaydındaki Şerhler 
tapu kaydındaki gibidir. 
Giresun İli Alucra İlçesi Mesudiye Mahallesi 117 
Ada 37 Parsel Numaralı Taşınmazın  29/09/2022 
tarihli satış ilanında  her ne kadar değeri 
1.034,00 TL olarak ilan edilmiş ise de; Arsanın 
1/9 hissesi satışa çıkarılmış olduğundan 1/9 
Hissenin fiyatı 114,88 TL ‘dir. Ayrıca 
taşınmazın: Alucra Belediye Başkanlığının 
17/05/2021 tarihli yazısında Parselin arsa 
nitelikli olduğu ve yapılaşmaya uygun olmadığı 
belirtilmiştir. Tapu Kaydındaki Şerhler tapu 
kaydındaki gibidir. 

T.C. ALUCRA İCRA 
DAİRESİ 2017/40 TLMT. 

DÜZELTME İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01722941)

Bulancak Belediyesi’nde CHP 
Meclis Grubumuzun önergesi günde-
me alınırken Giresun Belediyesi’nde 
ise gündeme dahi alınmaması Bele-
diyemizin ekonomik açıdan geldiği 
durumun içler acısı bir göstergesidir.

Öte yandan bu tavır Belediye Baş-
kanı Aytekin Şenlikoğlu ve yönetimi-
nin önergelerde vatandaşın faydasını 
değil kimden geldiğini  umursadığını 
gözler önüne sermiştir” dedi.

Memleket Partili Aşuk, TOKİ konutları için mesaj verdi

‘Herkesi Sorumluluk 
Almaya Çağırıyoruz’
Aşuk, AK Parti Giresun İl 

Başkanı Kenan Tatlı ‘nın bu 
konuda verdiği sözleri önem-

sediklerini ifade ederek “ Osmaniye , 
Melikli , Gedikli , Sultaniye , Lapa ve 
Okçu ile inişdibi sakinleri için büyük fır-

sat var .İlave konut isteyen çok kişi var 
.Bu kişileri bir araya toplayıp liderlik 
yapmak lazım.Böyle bir fırsat 40 yılda 
bir gelir.İmzalar toplanıp Sayın Tatlı’ 
ya ve TOKİ ‘ye verilmelidir .Bu konuda 
harekete geçen Muhtar Yavuz Genç 

bizleri oldukça mutlu etti .Liderlik böyle 
olur” dedi. Aşuk,  parti olarak konuyu 
takip ettiklerini de ifade ederek, topla-
nan imzaları  Ankara ‘ya ve TOKİ ‘ye 
ulaştıracaklarını söyledi. 

Haber: Hakan ÇELEBİ

Giresun’da, İçişleri Bakanlığı 
Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı (AFAD) ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı iş birliğiyle “Deprem Anı, 
Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbika-
tı” gerçekleştirildi.  Müftülük bina-
sında Vali Yardımcısı Muhammet 
Çiftci, İl Müftüsü Ramazan Topcan 
ve AFAD İl Müdürü Murat Cavunt’un 
da takip ettiği tatbikat, alarm verilme-
siyle başladı.  

Tatbikat 3 Kasım Perşembe günü 
saat 10.00’da 81 il ile eşzamanlı 
başladı. Sirenlerin çalmaya başlama-
sıyla idari personel, din görevlileri ve 
Çakırmelikoğlu Kur’an Kursu öğren-
cileri sıralar ile masaların yanında 
‘Çök, kapan tutun’ yöntemini uygula-

dı. Binada bulunanlar güvenli bir şe-
kilde tahliye edildikten sonra toplan-
ma alanına gitti. Toplanma alanında 
AFAD Şube Müdürü Göksel Elifoğlu 
tarafından yapılan bilgilendirmenin 
ardından tatbikat tamamlandı.

12 KASIM’DA 81 İLDE 
TATBİKAT DÜZENLENECEK

1999 Düzce Depremi’nin yıl 
dönümü olan 12 Kasım’da ise 
AFAD koordinasyonunda Türkiye’de 
afetlere yönelik farkındalığı arttırmak 
ve deprem anında doğru davranış 
şekillerini pekiştirmek amacıyla 81 
ilde tüm vatandaşların katılımıyla 
saat 18.57’de “Çök-Kapan-Tutun” 
tatbikatı yapılacak.

Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun
ve Tahliye Tatbikatı
Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı, il ve ilçe müftülükleri, eğitim merkezleri, dini 
yüksek ihtisas merkezleri ve Kur’an kursu hizmet binalarında deprem tatbikatı yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Giresun 
Belediye Meclisi Grubu Meclis 

Başkanlığına sunduğu teklifle su 
fiyatlarında indirime gidilmesini ve 

2023 yılı tarifelerinde artışa gidilme-
mesini önerdi

SUDA iNDiRiM
TARTISMASI

Kivide hasat için düğmeye ba-
sıldı.Giresun Tarım İl Müdrü-

lüğü hasat konusunda tüm üretici-
leri uyardı.Yapılan açıklamada”Kivi 
meyvesi bölgemizde genelde Kasım 
ayının ikinci haftası hasat edilmekte-
dir. Hasat tarihinin belirlenmesinde 
en önemli metot, meyvedeki suda 
çözünen kuru madde (SÇKM) mikta-
rının tespit edilmesidir.

Giresun ilimizde yaklaşık 650 
dekar alanda kivi üretimi yapılmakta 
olup, 2022 yılı ürün rekoltesinin 2 bin 
ton olacağı tahmin edilmektedir. 

Kivinin zamanında hasat edilmesi 
çok önemlidir. SÇKM ‘ye gerek İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve 
gerekse İlçe Müdürlüklerimizdeki 
teknik elamanlarca bakılmaktadır. 
SÇKM değeri refraktometrede 6,5-7 
aralığında görüldüğünde hasat 
zamanı gelmiş demektir ve meyve 
hasat edilmelidir.

Hasatta kivi meyvesinin sap kısmı 
meyve dibinden koparılmalı, meyve 
sapı ağaçta bırakılmalıdır. Aksi halde 
kasalarda meyvenin zedelenmesine 
sebep olabilir. Hasat mümkünse sa-

bahın erken saatlerinde, yağmursuz 
ve serin bir zamanda yapılmalıdır. 
Erken hasat, meyve tat ve aroması-
nın tam oluşmasına engel olan bir 
durumdur ki bu meyvenin kalitesini 
olumsuz etkiler, tüketici beğenisini 
düşürür. Geç hasat ise meyvenin 
manav ömrünü kısaltır ve istenme-
yen bir durumdur.

Hasat sonrası kiviler açıkta ve 
güneşe maruz kalacak alanlarda 
bekletilmemeli, hemen pazara sunul-
malı veya bekletilecekse soğuk hava 
deposunda saklanmalıdır.”denildi

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge 
ve Eğitim Başkanlığınca dü-

zenlenecek Teşkilat Akademisi eği-
timleri, 81 ilde üç kademe il ve ilçe 
yönetimlerini kapsayacak. 93 bin 
teşkilat mensubuna çeşitli alanlarda 
dersler verilecek. Eğitimlerin ana 
teması “Türkiye Yüzyılı” olacak. İlk 
eğitimler 5-6 Kasım tarihlerinde 34 
ilde gerçekleştirilecek.

AK Parti AR-GE ve Eğitim’den 
sorumlu genel başkan yardımcısı 
Mustafa Şen; “Eğitim programı-
nın hedefi Türkiye’nin 81 ilinde 

yaklaşık 93 bin teşkilat mensubu-
muzun motivasyonunu, inancını, 
özgüvenini ve aidiyetini yüksel-
terek önümüzdeki önemli sürece 
hazırlanmak. Gerçekleştireceğimiz 
eğitim faaliyetleri kapsamında, 
her ilimizde üç kademe il ve ilçe 
yönetimlerimizi programa alıyoruz. 
Teşkilat Akademisi adını verdiğimiz 
eğitimleri tüm Türkiye’de daha önce 
2 kez gerçekleştirdik. Bu 3. dönemi 
olacak. Eğitimler, alanında uzman 
ve kamuoyunun da çok iyi tanıdığı 
isimler tarafından verilecek. Eğitim 

içeriğine bağlı olarak, MYK/MKYK 
üyelerimiz, Bakanlarımız, Bakan 
Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, 
uzman eğitimciler, akademisyenler 
ve gazeteciler 4 ana ders başlığın-
da eğitim verecek. AK Parti; yeni 
yüzyıla, Türkiye Yüzyılı’na hazırla-
nıyor. Eğitimlerimizin ana konsepti 
Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkla-
dığı Türkiye Yüzyılı üzerine olacak. 
Tüm partimiz tam odak çalışıyor. 
Önümüzde çok önemli bir seçim 
var. Teşkilatlarımızın tüm hazırlığı 
buna yönelik.”  dedi.

Tüm Türkiye’de 3 haftada 
yapılıp bitirilmesi planlanan prog-
ramın Giresun ayağında ise pazar 
günü  65. Türkiye Hükûmeti Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ, Yazar Meh-
met Şahin ve Gazeteci Ersin Çelik 
katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” 
temasının ön planda olacağı 
eğitim programları öncesi AK Parti 
Giresun İl Başkanlığı olarak hafta 
sonu yapılacak olan programa tüm 
teşkilat mensuplarını davet etti.

KiViDE HASAT UYARISI

AK Parti, Teşkilat Akademisi’nde 3.dönem başlıyor
Teşkilat Akademisi Eğitim Programı “Türkiye Yüzyılı” konseptiyle 81 ilde gerçekleştirilecek...
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

45 Kasım 
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Sığınmacı filan değiller; 
Bu topraklara kaçkın filanda 

gelmediler... 
Bu çocuklar; 
Öz be-öz bu topraklarda 

kök salan bizim çocuklar... 
Şairin dediği gibi; 
Ağaç beşiklere ve salıncak-

lara belediğimiz... 
Töremiz böyle diye üç 

gün meme vermediğimiz bu 
çocuklar; 

Bizim bir yanımız, bir parça-
mız olan bizim çocuklarımız... 

Bizim çocuklarımız olması-
na bizim çocuklarımız da; 

Ancak okullar açılalı iki ay 
oldu, hala okullarına gideme-
diler... 

Okullarına gidemezlerdi; 
Çünkü dört mevsim, dört 

bölgeye koşuşturan ‘mevsim-
lik tarım işçisi’ diye tanımlanan 

anasının-babasının peşinden 
koşuşturmak zorunda idiler... 

Anasının-babasının peşin-
den koşmak zorundaydılar; 

Çünkü, evde kendi başları-
na yapayalnız kalamazlardı... 

Kalsalar da, evde karınları-
nı doyuracak bir şey bulamaz-
lardı... 

Hele hele anasız-babasız 
bir evde yatmaya korkarlardı! 

En iyisi okulu bir tarafa 
bırakmak; 

Anasının eteğinden, baba-
sının elinde tutup, onlar nere-
ye ekmek parası çıkarmaya 
gidiyorsa, onlara takılmak... 

Hatta küçücük emeğini 
üç kuruşa pazarlayıp, aile 
bütçesine üç kuruş daha katkı 
sağlamak daha yararlı bir 
şeydi bu okula gidemeyen bu 
çocuklar bizim çocuklarımız... 

Yoksulluğa ait 
söylenen kaderi; 

Alınlarına tanrı-
nın değil, yönetsel 
erklerin yazdığı 
bu ‘mevsimlik 
yoksul ailenin 
çocukları’ bu top-
raklarda asırlarca 
birlikte yaşadığı-
mız bu toprakların 
çocukları... 

Her neyse... 
Sözü daha fazla uzatmaya-

yım... 
En iyisi ben aradan çekile-

yim de... 
Sözü asıl muhataplarına 

bırakayım... 
Bakalım onlar ne düşünü-

yor ve ne söylüyor bu konu-
da... 

Şimdi söz: 
Şanlıurfa’dan Ankara Şeref-

likoçhisar’a gelen ‘mevsimlik 
tarım işçisi’ olarak ve bir dilim 
ekmek için yurdun dört-bir 
yanını dolaşan ana ve baba-
larda... 

Bir ana konuşuyor; 
“Birinci sıkıntımız, bizim 

memlekette fabrikalar yok, 
iş yok. Onun için çalışmaya 
geliyoruz. Görüyorsunuz, 
hepimiz hastayız; bu soğukta 
burada kalıyoruz. Başka ne 

diyeyim, rezillik… Rezillikten 
başka bir şey yok. Her türlü 
sıkıntıyı çekiyoruz. Bizi üzen 
şey, memleketimizden kalkıp 
buralara kadar geliyoruz, bu 
bizi üzüyor. Gurbete geliyoruz, 
altı yedi ay çalışıyoruz. Hali-
mizi görüyorsunuz, çocukları 
görüyorsunuz. Perişanız. Ço-
cukların eğitimi doğru dürüst 
okula gidemiyorlar. İki üç ay 
geç başlıyorlar, bir iki ay erken 
bırakıyorlar. Onun için doğru 
dürüst okuyamıyorlar” 

Ne dersiniz; 
Bizler ‘mevsimlik bir tarım 

işçisi’ olmasak da, üzerinde 
düşünmeye değer mi? 

Ya bu tarım emekçisi ana-
nın sözlerine ne demeli; 

“Biz nisanda yola çıkıyoruz. 
Çocuklar okula gidemiyor, 
benim altı tane çocuğum var. 
Onlarla nisanda yola çıkıyo-
ruz. Biz ilk önce Adana’ya, 
oradan Hatay Reyhanlı’da 

aynı soğan işini 
yapıyoruz. Bursa 
Karacabey’e gidip 
oradan da Polatlı 
ve en son Şeref-
likoçhisar’a geli-
yoruz. Şartlardan 
dolayı su temiz 
değil. İhtiyacımızı 
göremiyor. Bu sene 
her şey pahalandı, 

geçen sene şeker 50 kiloluk 
200-250 lirayken şu anda bin 
100 lira oldu. Geçim çok zor. 
Ben devlete sesleniyorum: 
bize yardımcı olsun, Şanlıur-
fa’dan buraya geldik, burada 
fakir fukara ile çalışıyoruz. 
Siz çocukları gördünüz; bazı 
çocuklar var, 15 yaşında daha 
birinci sınıfı görmedi işten do-
layı. Burası bittiğinde kimileri 
Adana’ya gidiyor, çocuklar 
okula gidemiyor.

Kış bu sene çıkmayacak. 
Ben çocuklar için bırakacağım 
bu işi. Yeter ki okusunlar diye 
ben Urfa’dan çıkmayacağım.” 

Hadi yine birlikte düşüne-
lim; 

15 yaşına kadar okul yüzü 
görmeyen çocuk bizim çocu-
ğumuz olsa, acaba biz nasıl 
dile getiririz söylemek istedik-
lerimizi? 

Ve son sözü bir başka 

veliye verip, sohbetimizi de 
bununla birlikte sonlandırmak 
istiyorum... 

Çocuğunu okula göndere-
mediği için içi yanan bir veli de 
şöyle diyor bu konuda; 

“Ben de gidiyorum işe. Ben 
de çalışıyorum çocuğumla 
beraber. Biraz rahatsız olduk 
evde kaldık. Akşam soğuk 
sabah soğuk ne soba var ne 
bir şey var. Hiçbir şey yok. Biz 
neden burada yaşıyoruz, Ur-
fa’da yaşamak isteriz. 7 aydır 
buradayız. Ev orada biz bu-
radayız, mecbur çalışıyoruz. 
Çocukları okuldan çıkardılar 
iş için. Okullar açıldı, iki aydır 
çocuklar okula gitmiyor iş için. 
Rahat yaşamak istiyoruz. Ur-
fa’da yaşamak istiyoruz. Niye 
burada yaşıyoruz.”

Hani nutuk atmaya gelince; 
“Bizler etle-tırnak gibiyiz” 

diye süslü-püslü edebiyat yap-
mayı çok sevdiğimize göre, bu 
konuda ne düşünüyoruzdur 
dersiniz? 

Daha doğrusu; 
Üzerinde düşünmek için 

vakit ayırmaya değer mi? 
Buyurun; 
Zaten şimdi söz sırası 

sizin... 
Düşündüklerinizi sizlerde 

özgürce söyleyebilirsiniz...

ANALARIYLA BİRLİKTE ÇALIŞANLAR 
OKULA GİDEMEYEN BU ÇOCUKLAR 
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Basın İlan Kurumu (BİK) 
tarafından hazırlanan 
ve Avrupa Birliği Eras-

mus + programı KA 1 Gençlik 
Katılım Faaliyetleri kapsamında 
finanse edilen Dijital Çağda 
Sosyal Ağlar Hukuku Çalıştayı 
İzmir’de yapıldı.

Çalıştaya katılan BİK Genel 
Müdürü Cavit Erkılınç, basın ve 
internet haberciliği ile dezenfor-
masyonla mücadeleyi içine alan 
düzenlemenin yürürlüğe girme-
sinin Türk basın tarihi açısından 
bir dönüm noktası olduğunu 
söyledi.

İnternet haber sitelerinin 
süreli yayın kapsamına alınma-
sının dijital çağın gerçekleri ile 
örtüşmesi ve rekabetçi piyasa 
koşulları açısından taşıdığı öne-
me işaret eden Erkılınç, “Mesele 
sadece bununla da sınırlı kalmı-
yordu. İnsani ve vicdani değerler 
bakımından ciddi bir sorunla 
karşı karşıyaydık. İnternet haber 
sitelerinde haber müdürü, editör, 
muhabir, foto muhabiri, grafiker 
gibi çalışan arkadaşlarımızın 
birçoğunun özlük hakları nere-
deyse hiç yoktu, verilmiyordu. 
Yine mesleki kimlik anlamında 
basın kartı alabilmeleri mümkün 
değildi. Şimdi tüm bu sorunla-

rı ortadan kaldıracak yeni bir 
döneme geçiş yapmış bulunuyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

İftira ve itibar 
suikastları önlenecek

 İnternet medyasına yönelik 
yasal düzenlemenin bir diğer 
önemli boyutunun ise haberin 
kaynağı, öznesi ile hedef kitlesine 
yönelik olduğunun altını çizen 
Erkılınç, kimliksiz ve sahipsiz 
internet siteleri üzerinden yapılan 
operasyon haberlerinin de son 
bulacağını kaydetti.

Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hu-
kuku Çalıştaylarını bu anlamda 
çok kıymetli bulduğuna değinen 
Erkılınç, şöyle devam etti:

“Geride bıraktığımız 20 yılda 
yüzlerce bürokrat, siyasetçi, yerel 
idareci veya sıradan vatanda-
şımız yalanın, iftiranın hedefi 
oldu, itibar suikastına uğradı. 
Tekzip göndereceksin muhatap 
tüzel kişilik yok. Dava tebligatı 
yapacaksın adres yok. Ziyaret 
edip açıklama yapayım istiyorsun 
haberi yazan veya yaptıran yok. 
Adeta mayın tarlasına dönen, 
hangisinin kime zarar vereceği 
öngörülemeyen dijital mecrada, 
yasayla birlikte ciddi bir temiz-
lik yaşanacağına inanıyorum. 

Niyeti gazetecilik olmayanların 
sektörde tutunması artık imkan-
sız hale gelmiş oluyor. Diğer 
taraftan gerçekten gazetecilik 
yapan, emek veren, üretim yapan 
haber sitelerimizin hak ettikleri 
değere kavuşmaları sağlanıyor, 
kötü örnekler nedeniyle olumsuz 
genellemelerin muhataplığından 
çıkarılmış oluyorlar.”

50 milyon Türk Lirası 
Yatırım Yapılacak

İnternet haber sitelerinin 
süreli yayın sayılmasıyla bir-
likte önlerinde 5 aydan daha 
az bir hazırlık süreci bulundu-
ğunu anlatan Erkılınç, 1 Nisan 
2023’ten itibaren gazetelere ait 
dijital mecralardan başlayacak 
şekilde, internet haber sitelerinin 
resmi ilan ve reklam alabilmeleri 
için hem mevzuat hem de teknik 
altyapı hazırlıklarının tüm hızıyla 
sürdüğünü söyledi.

Resmi ilan ve reklamların 
gazetelere dağıtımını çift şeritli 
yolda trafik akışına benzeten ve 
yeni süreci dörder şeritli otoban 
olarak tanımlayan Erkılınç, “İlgili 
tüm birimlerimiz mesai kavra-
mı gözetmeksizin işin mutfak 
tarafında çalışıyor. Resmi ilan 
dağıtımına ilişkin senaryoyu 
neredeyse bitirdik sayılır. İlanların 
internet sitelerinde ne şekilde ya-
yınlanacağı, sitelerin nasıl takip 
edileceğine dair yazılım süreçleri 
de eş zamanlı ilerliyor. İnsan 
kaynağı yatırımları ile birlikte 
sağlıklı yürüyecek bir sistemi inşa 
etme gayretindeyiz. Bu dönüşü-
mün maliyetinin 50 milyon TL’yi 
bulmasını öngörüyoruz” diye 
konuştu.

Merdiven altı 
sitelerle mücadele

Sürecin başlamasıyla birlikte 
bütün internet sitelerinin resmi 

ilan alacağı gibi örgütlü dezen-
formasyon yayıldığının altını 
çizen Erkılınç, gazete sahipleri ve 
temsilcilerinin katılımıyla 11 ilde 
düzenlenen bölge toplantıların-
da verilen her sözün arkasında 
olduklarını vurguladı.

Genel Müdür Erkılınç, “Yasa 
geçti diye dün söylediklerimizi 
bugün unutacak değiliz. Hali-
hazırda resmi ilan yayınlama 
hakkı bulunan gazetelerimizin 
kazanılmış hakları korunacak. 
Bu gazetelerimizin internet 
siteleri, diğerlerine göre ayrıca-
lıklı tutulacak. Her internet sitesi 
resmi ilan almak için müracaat 
edemeyecek; haber sitesi olması 
gerekecek. Mevzuatla belirleye-
ceğimiz asgari sayıda kadrosu 
olacak. Kullanıcı ve görüntüleme 
sayısı, gezinme süresi, içerik 
türü şeklinde ölçülebilir kıstasları 
taşıyacak. İşyeri ikametgahı, 
yerel idare izinleri, vergi levhası 
gibi yükümlülükleri olacak. Cum-
huriyet Savcılığına beyanname-
sini verecek. Tüm bunları yerine 
getirecek, bu da yetmeyecek; 
sayılan görevleri süreklilik arz 
edecek şekilde devam ettirecek 
ve denetimlerde bu tespit edile-
cek. Tüm ölçütler sağlandığında, 
kural ve şartlar başarıyla yerine 

getirildiğinde o internet haber 
sitesini resmi ilan verilebilir kabul 
edeceğiz. Kısacası yeni dönem-
de işi sıkı tutuyor ve oyunun 
kurallarını baştan koyuyoruz. 
Merdiven altı siteleri engelleme-
nin yolu ince eleyip sık dokumak-
tan geçiyor. Başka türlü de işin 
üstesinden gelinmesi mümkün 
gözükmüyor” dedi.

Kanuni düzenlemeyle birlikte 
kamu idarelerince internet 
haber sitelerinde yayınlatılacak 
reklamların, tıpkı gazetelerde 
olduğu gibi BİK aracılığıyla 
yayınlatılması gerektiğinin altını 
çizen Erkılınç, süreli yayın sayıl-
manın öneminin resmi reklamlar 
hesaba katıldığında çok daha iyi 
anlaşılacağını sözlerine ekledi.

Erkılınç’ın konuşmasının 
ardından toplu fotoğraf çekimi 
gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Turgay Yerlikaya 
ve  Avukat Necip Asım Arslan’ın 
konuşmacı olarak yer aldığı 
çalıştaya, BİK Kurumsal İletişim 
Müdürü Oğuz Akçakoca, İzmir 
Şube Müdürü Mehmet Feramuz 
Ayan, İzmir Müdür Yardımcısı 
Ömer Serdar Çimen, Eğitim 
Şefi Cenk Koray Doğan, Kurum 
çalışanları ile basın mensupları 
katıldı.

iNTERNET HABER SiTELERi
iNCE ELENiP SIK DOKUNACAK
Genel Müdür Cavit Erkılınç, internet haber sitelerinin tabi olacakları kural ve şartları, başarıyla yerine 

getirmeleri halinde resmi ilan ve reklam alabileceğini belirterek, “Yeni dönemde oyunun kurallarını 
baştan koyuyoruz. Merdiven altı siteleri engellemenin yolu ince eleyip sık dokumaktan geçiyor” dedi.
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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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Futbol tarihimizi içe-
ren ve Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun bün-

yesindeki objelerin de bulunduğu 
serginin açılış töreninde TFF 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Kurul 
başkanları, A Milli Takım Teknik 
Direktörü Stefan Kuntz, Kulüp 
başkanları, teknik direktörler, 
futbolcular ile siyaset ve spor 
camiasının önde gelen isimleri de 
yer aldı.

Türkiye’nin futbolda da uzun 
ve renkli bir geçmişe sahip oldu-
ğunu çeşitli materyallerle ortaya 
koyan serginin açılış töreninde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan bir konuşma gerçekleş-
tirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
“Türk futbolu adına ülkemizde 
ne varsa hepsi burada”

Türkiye liglerindeki futbol 
kulüplerinin tamamının temsilci-
lerinin de yer aldığı programda, 
keyifli ve bilgilendirici bir serginin 
açılışının yapılacağını belirten 
Erdoğan, serginin 19. yüzyıldan 
bugüne Türk futbolunun seren-
camını erişilebilen sembolleriyle 
beğeniye sunduğunu ifade etti. 
Serginin kulüplerden, arşivlerden, 
futbolculardan ve ailelerinden 
toplanan objelerin, eserlerin, 
belgelerin bir araya getirilmesiyle 
ortaya çıktığını aktaran Erdoğan, 
serginin, pek çok kişinin muhte-
melen ilk defa göreceği eser ve 
belgelerden oluştuğunu, zen-
ginliğiyle de futboldaki mazinin 
derinliğine işaret ettiğini söyledi.

Sergide, Cumhuriyet’le yaşıt 
kulüplerin, futbol federasyonunun 
nüvesi olan Türkiye İdman Ce-
miyetleri İttifakı’nın kuruluşlarına 
ilişkin belgelerin de bulunduğunu 
dile getiren Erdoğan, “Bu sergide, 
milli takımımızın dünya üçün-
cülüğünü, yurt dışında ülkemizi 

gururla temsil eden kulüplerimizin 
başarılarını gösteren malzemeler 
var. Bir asırdır ay yıldızlı formayı 
giyen, hafızamızda unutulmaya-
cak hatıralar bırakan futbolcu-
larımızla ilgili eşyalar, resimler 
var. Kısacası Türk futbolu adına 
ülkemizde ne varsa hepsi bura-
da.” diye konuştu.

“Futbol kardeşliktir”
Serginin “Futbol kardeşliktir” 

temasıyla oluşturulduğuna dikkati 
çeken Erdoğan, şu değerlendir-
meyi yaptı:

“İnsanları renk, köken, inanç, 
cinsiyet, meslek, eğitim, gelir gibi 
tüm ayrıntılardan bağımsız olarak 
bir araya getiren futbolun kuşatı-
cılığıyla karşılaştırılabilecek pek 
az şey vardır. Sahadaki oyunu, 
tribünlerde ve bulundukları yerler-
de medya vasıtasıyla adeta yaşa-
yarak izleyen insanların heyeca-
nını, dostluğa ve kardeşliğe tahvil 
etmek gerçekten kolay değildir. 
Hele sahadaki yüksek nabızlı re-
kabeti, bu kardeşliği bozmayacak 
şekilde sürdürmek ancak spor-
culara ve sporseverlere mahsus 
bir özelliktir. İstisnaların kaideyi 
bozmayacağı ilkesi elbette bura-
da da geçerlidir. Bizim için esas 
olan rekabeti sahada bırakan 
futbolcuların ve seyircilerin sair 
vakitlerde sergiledikleri dostluk 
görüntüleridir.”

Kulüplerin çeşitli platformlarda 
bir araya gelerek futbolun özünde 
zaten var olan centilmenlik ruhu-
nu kurumsallaştırma gayretlerini 
takdirle takip ettiğini dile getiren 
Erdoğan, nesilden nesle miras 
kalan futbol birikimine sahip çık-
manın herkesin görevi olduğunu 
vurguladı. Erdoğan, “Sergimizle 
vücut bulan karşımızdaki bu nadi-
de tablonun hepimizde çok güzel 
duygular uyandırdığına inanıyo-
rum. Aylarca süren bir çalışmayla 
bu serginin hazırlanmasında 
emeği geçen arkadaşlarımızı 
tebrik ediyorum. Öyle ki gördünüz 
veya göreceksiniz, bir kupayı 
ortadan bölmek suretiyle adeta 
barışa selam çakan bir anlayışın 
bu sahalarda vücut bulduğuna 
şahit olduk.” ifadelerini kullandı.

“Mazisi 60 yılı aşan bu futbol 
aşkımızdan geriye ne kaldı 
derseniz...”

Futbol denilince kendi dünya-
sında ayrı ve çok özel bir pence-
renin açıldığını belirten Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Az önce ifade edildiği gibi 

kağıttan futbol toplarını yaptı-
ğımız ve taşlardan iki tane kale 
direği diker gibi adeta direkler 
oluşturduğumuz, bütün bunların 
yanında, şimdiki futbol topları 
nere... Dikişle topların hazırlandı-
ğı, kafayı vurduğun zaman kafanı 
paramparça eden o günleri tabii 
unutmak mümkün değil. Ora-
lardan artık buraya geldik. Aklı 
ermeye başladığından beri 
futbolla hem sahada yer alarak 
hem seyirci olarak ilgilenmiş bir 
kardeşinizim. Hele hele çamur 
batak o sahalarda oynadığımız 
günleri unutmak mümkün mü? 
Değil. Mazisi 60 yılı aşan bu 
futbol aşkımızdan geriye ne kaldı 
derseniz onu söyleyeyim. Geriye 
kalan tek şey; çalımlarla, asistler-
le, şutlarla, olursa gollerle 90 artı 
uzatma...

Tabii o zaman hakemler de 
sağ olsun uzatma filan pek vermi-
yorlardı. 90’ıncı dakika doldu-
ğunda iş bitiyordu. 90 dakikaya 
sığdırılmış muhteşem görsel 
şölenlerdir ve onların kahraman-
larıdır. Bizim dönemimizde öyle 
futbolcular vardır ki biz onları 
sadece yetenekleriyle ve golle-
riyle hatırlamakla kalmıyoruz, 
biz onları asıl dürüstlükleriyle, 
tevazularıyla, efendilikleriyle, 
takım arkadaşlıklarıyla olan örnek 
ilişkileriyle velhasıl insanlıklarıyla 
rahmetle, saygıyla, hasretle yad 
ediyoruz.”

Eski efsane futbolcuları andı
Açık tribün kartıyla o zaman 

Dolmabahçe’ye ücretsiz girdik-
lerini ve o açık tribün kartıyla 

Lefter’i seyrettiklerini anlatan Er-
doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama birileri mesela Lefter’i 
kaleye yerleştiriyor, o ayrı mese-
le. Biz tabii Lefter’i orta sahadan 
gole varıncaya kadar o alanlarda 
Lefter dediğiniz zaman akla ne 
gelir belliydi. Tüm takımların 
taraftarlarınca nasıl anılıyordu? 
Futbolun Ordinaryüsü diye anla-
tılıyordu. Tek başına takım olarak 
bilenen rahmetli Baba Hakkı, tabii 
Lefter de artık o da rahmetli oldu, 
futbolcuların tamamının ağabeyi 
olarak görülüyordu. Yıllarca hiçbir 
maddi kazanç gözetmeden top 
koşturan Dozer Cemil... Tutkuyla 
bağlı olduğu takımının renklerine 
o da ömrünü vermişti. Efsane fut-
bolcumuz yine bu arada rahmetli 
Metin Oktay, sadece gözlerin bile 
yakalaması mümkün olmayan 
hızdaki şutlarıyla ve özellikle 
tabii hava toplarına yükselişteki 
özellikleriyle Metin Oktay ayrı bir 
unvanı hak etmişti. Geçtiğimiz 
günlerde kaybettiğimiz ve rah-
metle andığımız Halit Kıvanç’ın 
futbol anlatımları bile başlı başına 
bir zarafet timsali idi.”

Erdoğan, dünyada da 
Pele’den Zidane’a, Cruyff’tan 
Müller’e kadar büyük şekilde nam 
salmış nice oyuncuların bulundu-
ğunu belirtti.

Futbol endüstrisi büyüdükçe 
bu vasıfların yerini başka özellik-
lerin ve önceliklerin aldığının da 
farkında olduğuna işaret eden 
Erdoğan, “Ancak bu durum, 
bizim dünyamızdaki futbolu futbol 
yapan hasletleri unutmamızın 

gerekçesi olamaz. Tam tersine, 
futbol kardeşliktir mesajını tüm 
gönüllere nakşetmek için daha 
çok çabalamamız, daha çok 
emek vermemiz gerektiğine olan 
inancımız güçleniyor. Bunun yol-
larından biri de ülkede güçlü bir 
spor altyapısı kurmaktır. Evlatları-
mız bizim gibi toz, toprak, çamur 
içinde debelenmek zorunda 
kalmasın diye mahallelere kadar 
uzanan bir altyapı seferberliği 
gerçekleştirdik.” dedi.

“Her yaştan insanımızın 
spordan kopmamasını sağla-
maya çalışıyoruz”

Türkiye’deki spor tesisi 
sayısını 1575’ten 5 bin 290’a 
çıkarttıklarını bildiren Erdoğan, 
her biri ayrı abide hüviyetindeki, 
seyirci kapasiteleri 10 binle 70 
bin arasında değişen 36 stad-
yumla da futbolun görsel şölen 
vasfını tahkim ettiklerini vurgula-
dı. Erdoğan, “Çocuklarımızı okul 
öncesinden başlayıp üniversite 
mezuniyetine kadar her aşamada 
spora yönlendirecek mekaniz-
maları güçlendiriyoruz. Ayrıca 
her yaştan insanımızın spordan 
kopmamasını sağlamaya çalışı-
yoruz. Futbolun insan fıtratında 
var olan o görsel zevkini ve reka-
bet duygusunu tatmin ederken, 
dostluk iklimini de güçlendirecek 
her adımı bizzat destekliyorum.” 
diye konuştu.

“Şut ve Gol: Türk Futbol 
Tarihi Sergisi”ni de bu doğrultuda 
önemli bir hizmet olarak gördü-
ğünü belirten Erdoğan, serginin 
hazırlanmasında emeği geçenleri 

tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

konuşmasının ardından katı-
lımcılarla sergiyi gezdi. Sergide 
unutulmaz başarılar, kupalar ve 
tarihi formalar sergileniyor

Türk futbolunu daha ileriye 
taşımak, çok daha fazla genci 
futbola teşvik etmek ve futbola 
karşı ilgiyi artırmayı amaçlayan 
sergide tamamı orijinal, ilk defa 
bir araya getirilen futbol tarihi ile 
alakalı arşiv belgeleri, kazanılmış 
kupalar, takımlar adına yazılmış 
ilk marşlar, futbolcuların giydiği 
formalar, futbol takımlarının geç-
mişe ait tüzükleri, müsabakalar 
esnasında çekilmiş fotoğraflar ve 
daha birçok obje kronolojik bir 
şekilde sergileniyor.

Osmanlı Devlet Arşivlerinden 
futbol ile ilgili bulunabilen ilk 
resmi belgelerin orijinallerinin 
yanı sıra Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün imzaladığı Fenerbah-
çe ve Karşıyaka kulüplerinin anı 
defterleri de sergilenen eserler 
arasında yer alıyor. Birçok futbol 
kulübüne ait ulusal ve uluslarara-
sı kupalar, futbol tarihinde önemli 
ve ilginç olarak nitelenebilecek 
yarım kupalar da sergide yer 
alıyor.

Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun da bünyesin-
deki eserlerle katkıda bulunduğu 
sergide, Türk Milli Futbol Takımı-
nın başarılarını gösteren diplo-
malar, FIFA 2002 Dünya Kupa-
sında 3’üncü olan A Milli Takımın 
madalyaları, Ay-Yıldızlılarımızın 
1923-2022 yılları arasında giydiği 
tüm formalar ziyaretçilerle bulu-
şacak.

Kadın Türk Milli Takımının 
kupa ve madalyonları, Ampute 
Milli Takımının kazandığı kupalar, 
Mustafa Denizli, Fatih Terim ve 
Şenol Güneş gibi Türkiye’nin yanı 
sıra dünyada büyük başarılara 
imza atan teknik direktörlerin de 
şahsi eşyaları sergide görülebi-
lecek.

Türk futbol tarihinde iz bırakan 
hakemler, yabancı teknik direk-
törler ve futbolculara ait eşyaların 
da yer aldığı sergide, kulüpler 
adına basılmış pullar da sergile-
niyor.

Sergi ile futbolseverlerin 
dikkatini çekmek, özellikle genç-
leri, ülke futbolunun kökleriyle 
buluşturmak ve onlara futbolun 
kardeşlik olduğunu göstermek 
amaçlanıyor.

‘Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi’ Açıldı
Cumhuriyet’in 100. yılı 
etkinlikleri kapsamında, 
“Futbol kardeşliktir” tema-
sıyla Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi Sergi Salonu’nda 
düzenlenen “Şut ve Gol: 
Türk Futbol Tarihi Sergi-
si”, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılı-
mıyla açıldı

Genç kuşaklara sporu ve spor kültürünü 
aşılayan Görele Gençlik Merkezi gö-

nüllü gençleri , Görele Belediyespor’un Milli 
sporcuları sol kanat oyuncusu 
Özge Yakar, pivot oyuncusu 
Demet Sonkaya , sağ kanat 
oyuncusu Ayşenur Kara ve 
son 3 yılın gol kraliçesi sol 
oyun kurucusu kaptan Perihan 
Topaloğlu Acar ile bir araya 
gelen Görele İmam Hatip 
Ortaokulu öğrencileri mutlu 

olurken,  Milli sporculara başarılar dilediler. 
Görele Gençlik Merkezi’nden yapılan 

açıklamada” Görele Gençlik Merkezi, 
gönüllü gençlerimiz-
le Kadınlar Hent-
bol Süper Liginde 
mücadele eden 
Görele Belediyespor 
Kulübü’nde oynayan 
milli sporcularımızı 
Görele İmam Hatip 
Ortaokuluöğrencile-

riyle buluşturduk. Genç kuşaklara sporu ve 
spor kültürünü aşılıyoruz. Kadınlar Hent-
bol Süper Liginde 3 kez gol kraliçesi olan 
Perihan Topaloğlu Acar ,Özge Yakar, Demet 
Sonkaya , Ayşenur Kara ile gençler mutlu 
oldular. Sevgili Gençler; Gençlik Merkezi 
faaliyetleri ücretsizdir. Sizler de Gençlik 
Merkezi faaliyetlerine katılabilirsiniz. www.
gencizbiz.gsb.gov.tr adresinden Gençlik ile 
ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. www.gencne-
sever.com platformunda da aradığınız her 
şeyi bulabilirsiniz” denildi 

Görele’nin Sultanlarının Milli 
sporcuları Öğrenciler Buluştu
 Görele Gençlik Merkezi gönüllü gençleri Kadınlar Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Görele’nin 
Sultanları Görele Belediyespor’un Milli sporcularını Görele İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle buluşturdu

TFF 3.Lig 2.grupta mü-
cadele eden ve ligin 

10.Haftasında sahasında 
Orduspor 1967 ile oynaya-
cak olan temsilcimiz Amber 
Çay Eynesil Belediyespor 
karşılaşmasının hazırlıklarını 
tamamladı.

 Pazar günü saat 14. 
00’de Vakfıkebir İlçe stadın-
da Orduspor 
1967 ile oyna-
nacak olan maçı 
İstanbul bölge-
sinden Sezer 
Yalçın, Konya 
bölgesinden Şa-
ban Karaderili ve 

Afyon bölgesinden Ali Çakır 
üçlüsü yönetecek. Maçın 
dördüncü hakemi ise İstanbul 
bölgesinden Fikret Hakan 
Abay yapacak. Karşılaşma 
öncesi temsilcimiz Amber 
Çay Eynesil Belediyespor 
5 sırada yer alırken, konuk 
ekip Orduspor 1967 ise 8 
sırada yer alıyor. 

Eynesil Kendini Affettirecek!



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: 65 Kasım 2022 Cumartesi

 

 

 

Sanayispor Kadın 
Futbol Takımı

Galibiyet Arayacak

Giresun’u Kadınlar Fut-
bol 1.Ligi’nde temsil 

eden ve Denizli Horozkent ve 
Pendik Çamlıkspor maçla-
rını kaybeden Sanayispor, 
ligin üçüncü haftasında 
İlkadım Belediyesi Yabancı-
lar Pazarıspor ile oynadığı 
karşılaşmada tutunamadı ve 
Samsun’dan eli boş şekilde 
geri döndü.

Halim Batur Suni Çim 
Saha’da oynanan müsabaka 
ev sahibinin 4-0 üstünlüğü ile 
son buldu.

Ligde 4.Hafta oynanacak 
olan karşılaşmaların programı 

şöyle :
6 KASIM PAZAR
Sanayispor- Kocaeli Bayan 

Futbol Kulübü
Bağcılar Evrenspor- Birfen 

Koleji Hatay Defne spor
Nuh spor- Gaziantep Asya 

spor
Horozkent spor kulübü – 

İlkadım Belediyesi Yabancılar 
Pazar spor

Sakarya Kadın Futbol Ku-
lübü- Yukatel Kayseri Kadın 
Futbol Kulübü

Ünye Gücü Futbol Kulü-
bü – Soma Zafer Spor ve 
Gençlik

FIRAT AKYOL TV
YOUTUBE KANALI

Dünyaya Açılan Pencereniz
Sizin Kanalınız

YouTube

ABONE OLMAYI UNUTMAYIN!

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER
Spor Toto Süper Lig’de 

bu hafta 13. Hafta 
heyecanı yaşanacak. 

Geride kalan haftayı Medipol 
Başakşehir mağlubiyetiyle kapa-
tarak, haftayı 17. sırada tamam-

layan Giresunspor, bugün en 
yakın takipçilerinden birisi olan 
İstanbulspor ile karşılaşacak. 
Çotanak Stadı’nda oynanacak 
mücadele saat 14.30’da baş-
layacak. Müsabakayı Antalya 

Bölgesi Hakemlerinden Sarper 
Barış Saka yönetecek.

Yeşil-beyazlı ekibimizde 
karşılaşma öncesinde eksik 
bulunmazken, sarı kart cezası 
nedeniyle Başakşehir karşısın-
da forma giyemeyen Alper de 
takımdaki yerini alabilecek.

Teknik Direktör Hakan Keleş 
yönetiminde çok kritik bir maça 
çıkacak olan Bitexen Gire-
sunspor bu maçtan alacağı 3 
puanla üzerindeki kara bulutları 
dağıtmaya çalışacak.

Uzun süredir galibiyete 
hasret kaldıklarını kaydeden 
Teknik adam Hakan Keleş “ İyi 
oynadığımız ,öne geçtiğimiz 
veya arkadan gelerek beraber-
liği yakaladığımız maçlarda  3 
puanları kaçırdık. Artık kazanma 
zamanı geldi diyorum. İstan-
bulspor maçına iyi hazırlandık. 
Rakibimizde bizim gibi düşme 
hattında. Ateşin içinde çıkmak 
istiyoruz. Mutlak kazanılması 
gereken bir karşılaşma oynaya-
cağız” dedi.

SAKA YÖNETECEK
Giresunspor’un Spor Toto 

Süper Lig’in 13. haftasında 
evinde İstanbulspor ile oyna-
yacağı karşılaşmayı Antalya 
bölgesinden Sarper Barış 
Saka yönetecek. Saka’nın 
yardımcılıklarını Bilal Gölen ve 
Ata Yıldırım yapacak. Maçın 

dördüncü hakemi ise Emre 
Kargın.

DİĞER MAÇLAR
Süper Ligde Haftanın 

en önemli mücadelesi olan 
Galatasaray- Beşiktaş derbi-
sinde Halil Umut Meler düdük 
çalacak.

Spor Toto Süper Lig’de 13. 
hafta heyecanı 5 Kasım Cu-
martesi, 6 Kasım Pazar ve 7 
Kasım Pazartesi günü oynana-
cak maçlarla yaşanacak. Tür-
kiye Futbol Federasyonu da 
haftanın hakemlerini duyurdu. 
Galatasaray’ın, sahasında Be-
şiktaş ile oynayacağı müsaba-
kada FIFA kokartlı hakem Halil 
Umut Meler görev alacak.

Süper Lig’de 13. haftanın 
programı ve hakemler şöyle:

5 Kasım Cumartesi
20.00 Galatasaray - Beşik-

taş: Halil Umut Meler
6 Kasım Pazar
14.30 Gaziantep FK - Kay-

serispor: Erkan Özdamar17.00 
Antalyaspor - Fatih Ka-

ragümrük: Abdulkadir Biti-
gen20.00 

Trabzonspor - Konyaspor: 
Zorbay Küçük

7 Kasım Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Si-

vasspor: Hüseyin Göçek
20.00 Hatayspor - Medipol 

Başakşehir: Suat Arslanboğa

3 PUANDAN 
BASKASI KESMEZ

Bugün kendi saha ve seyircisi 

önünde İstanbulspor’u konuk 

edecek olan Bitexen Giresunspor’da  

tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.

Cumartesi günü saat 13. 00’de Samsun 
– İlkadım Halim Batur Suni Çim Sahası’n-

da oynanacak olan Ankara Bölgesi’nden Mahir 
Emre Herdem, Ankara Bölgesi’nden İlknur Ülker 
ve Kırıkkale Bölgesi’nden Gökhan Apaydın üç-
lüsü yönetecek. Maçın dördüncü hakemliğini ise 
Kırıkkale Bölgesi’nden Seray Sevinç yapacak. 

 Görelespor bu maç öncesi ligde oynadığı 5 
maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet 
alarak 11. Sırada yer alırken, rakip Samsun Bü-
yükşehir Belediye Spor ise oynadığı 5 maçta 4 
galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak grubun lideri. 

Görelespor Lidere Konuk Oluyor
(BAL)’da 8. Sezonu yaşayan ve ligde sıkıntılı 

günler yaşayan 11. Sırada yer alan Görelespor 
Cumartesi günü deplasmanda lider Samsun 
Büyükşehir Belediye Spor ile karşılaşacak


