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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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                            GÜNEŞ BATMADI
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31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler
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MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI
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ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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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 
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DİKKAT!!!
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Ordu Sanayici ve İş 
İnsanları Derneği’nin ev 
sahipliğinde düzenlenen 
iş dünyası toplantısında 
Giresun rüzgarı esti. 
Toplantıya Giresun İş İn-
sanları Derneği Başkanı 
Aykut Gezmiş ve Yöne-
tim Kurulu Üyelerimizi 
katıldı. Toplantıda açıkla-
malarda bulunan  Baş-
kan Aykut Gezmiş; İki ilin 
ekonomik ve sosyal kal-
kınması adına “birliktelik” 
vurgusu yaptı..Gezmiş 
,Giresun ve Ordu el ele 
verirse sorunlarını ciddi 
şekilde çözer” dedi.

Gezmiş Ve Ekibine Ordu’da Sıcak İlgi...

Kısa bir süre önce ku-
rulan ve geçen hafta 

1. Olağan Genel Kurulunu 
gerçekleştiren Ordu-Giresun 
Uzlaştırmacılar Derneği yetkili-
leri dernek başkanı 
Zafer SAK, başkan 
yardımcısı Murat 
YILMAZ, genel 
sekreter Berhan 
KUŞ ve sayman 
Meryem EREN 
öncülüğünde  ilk 
ziyaretlerini Ordu 
Valisi Tuncay SO-

NEL’e yaptı. 
Uzlaştırma konusu ve uygu-

lamaları hakkında bilgi verilen 
görüşmede toplumsal barış 
ve uzlaşı kültürünün tesisi 

için onarıcı adaletin paydaşı 
olan uzlaştırmacıların büyük 
sorumluluklar yüklendikleri, 
dayanışma ve birlikte hareket 
etme adına derneğin kuruldu-

ğunu, bundan sonraki 
süreçte de kişiler ara-
sı uyuşmazlıkların çö-
zümü noktasında hem 
toplumsal fayda hem 
de ülkemizin hukuk 
sistemine yardımcı 
olmak için ellerinden 
geleni yapacakları 
bilgisi verildi.

Ordu-Giresun Uzlaştırmacılar 
Derneği’nden İlk Ziyaret

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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ŞABAN KARAKAYA
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AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA
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ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN
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İNSANLAR NEDEN 
İNSAN OLDUKLARININ 

FARKINA 
VARMIYORLAR?
(Yazısı Sayfa 2’de)

İl Başkanı Abdülkadir Eroğlu 
toplantı öncesi önemli tespit-
lerde bulundu ve partisinin 
iktidar olacağını öne sürdü.
Eroğlu daha sonra Tokul le-
hine adaylıktan çekilen Salih 
Özkan’a söz verdi. 

İl Başkan adayı Salih 
Özkan ise Akil heyetin 
isteği üzerine Tokul lehine 
adaylıktan çekildiğini ifade 
ederek”Sonuçta sayın Ka-
mil Tokul etrafında kenet-
lendik.Ben sayın il başka-
nımız Eroğlu ile İyi Parti’de 
siyasete girdim ve birlikte 
ciddi emekler verdik.

Amacımız İyi Parti’nin iktidar 
olmasıdır.Akil heyete de teşek-
kür ediyorum.Sayın Tokul’a her 
konuda destek olacağız ve İyi 
Parti’yi iktidara taşıyacağız”-
dedi.Daha sonra adaylığını 

açıklayan Tokul tıklım tıklım 
dolu salona hitap etti..

İl Başkan adaylarından 
Arif Özbay ve Salih Özkan 
‘ın kendilerine destek olmak 
için adaylıktan çekildiklerini 

anlatan Tokul”Sayın 
Özkan ve sayın 
Özbay ile beraber 
yol yürüyeceğiz.
Ben her ikisine de 
minnettarım”dedi

İyi Parti akil 
heyetinin önceki 
gün toplandığını ve 
ortak aday olarak 
kendisini gösterdi-

ğini ifade eden Tokul”Akil he-
yette bulunan Sayın Nurettin 
Bölük,Sayın İbrahim Önal,sa-
yın Ahmet Memiş,Sayın Harun 
Cici,sayın İbrahim Dizdar,sayın 
Hasan Bodur,sayın Murat Tah-
maz’a burada huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum.İnşallah bu 
güvene layık olurum.Partinin 
akil insanlarının ricası üzerine 
sayın Özkan ve sayın Özbay 
adaylıktan çekildi.Yine bizlere 
partinin kuruluşundan bu yana 
sahip çıkan sayın il başkanım 
Abdülkadir Eroğlu’nun ellerin-
den öpüyorum”dedi. 

SAYFA 4’TE

İbrahim Önal,Ahmet Memiş,Harun Cici,Nurettin Bölük,Hasan Bodur,İbrahim Dizdar ve Murat Tahmaz’dan oluşan İyi Parti akil heyeti-
nin ortak kararı ile Salih Özkan ve Arif Özbay’ın kendisi lehine adaylıktan çekildiğini anlatan Tokul”Beni ortak aday olarak gösteren akil 

heyete ve benim için adaylıktan çekilen Özkan ve Özbay’a teşekkür ediyorum,il başkanım Eroğlu’nun ise ellerinden öpüyorum”dedi

iYi PARTi’DE KAMiL TOKUL iZDiHAMI
İyi Parti il kongresi için geriye sayım sürerken,işadamı ve partinin kurucularından Kamil Tokul dün bir basın toplantısı düzenleyerek resmen aday olduğunu açıkladı

Giresun Müziksiz
Müzik Giresun’suz Olamaz

SAYFA 2’DE



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 
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Diyabetlileri 
Bilgilendirme 

Programı 
Düzenlenecek

Giresun Belediyesi ile 
Anadolu Tip 1 Diyabet 
Derneği tarafından Diya-
bet Farkındalığı konulu 
program düzenlenecek.

Dernek Başkanı ve 
Diyabetli Yaşam Koçu 
Seyda Yıldız 24 Aralık Cu-
martesi günü saat 10.00 
ve 14.00’de 2 oturum 
şeklinde gerçekleştirilecek 
olan Vahit Sütlaş Sah-
nesindeki programa tüm 
Tip 1 diyabetli hastaların 
katılımını beklediklerini 
söyledi. Yıldız, diyabet 

hastalarının bilinçlendi-
rilmesine yönelik olarak 
önemli gördükleri bu 
etkinlik için çalışmaları 
tamamladıklarını kaydede-
rek insan sağlığı için bu tip 
organizasyonları sürdüre-
ceklerini dile getirdi.

Diğer yandan program-
da diyabet farkındalığı, 
yeni diyabet teknolojileri, 
Tip 1 diyabetler için kar-
bonhidrat sayımı üzerine 
bilgilendirme ve aileler ile 
söyleşi gerçekleşeceği 
ifade edildi.

‘Asgari Ücret Yeterli Değil’
İYİ Parti Giresun İl Başkanı 

Abdulkadir Eroğlu,asgari ücret 
zammını eleştirdi.Eroğlu, 2022 
yılı başında da asgari ücrete 
tarihi zam yapıldığını  ifade 
ederek“yeni yıla zamlarla gir-
miştik. Asgari ücretli maaşını 
almadan yapılan zamlarla artış 
rakamını cebine koymadan 
geri almışlardı. Umuyoruz yine 
aynı durumu bize yaşatmazlar” 

şeklinde konuştu.
Eroğlu, “2023 yılı için belirle-
nen Asgari Ücret ne yazık ki 
hayat pahalılığının çok altında 
kalmıştır. Gerçek enflasyon 
rakamlarına göre asgari ücretin 
10 Bin TL civarında olması ge-
rekiyordu. Ancak Asgari Ücret 
işveren temsilcilerinden yosun 
olarak Cumhurbaşkanı tara-
fından açıklandı ve oldu bitti 

denildi. Geçen yıl asgari ücrete 
tarihi zam yaptık diye günlerce 
reklam yapanlar, işçi kardeşle-
rimiz maaş farkını cebine koy-
madan geri almışlardı. Elektrik, 
doğalgaz, akaryakıt gibi bir çok 
ürüne zam yapılmıştı. Umu-
yoruz bu sefer durum böyle 
olmaz. Yapılan artış zamlarla 
geri alınmaz” şeklinde konuştu.

Haber: Fatma Uğurlu

5 kişiden oluşan acil 
temizlik timi vatandaş-

lara gönül rahatlığı ile ibadet 
etme imkânı sağlamak ve 
din görevlilerinin de işlerini 
kolaylaştırmak için camilerin 
yanı sıra parkların da lavabo 
ve tuvaletlerini düzenli olarak 
temizliyor.

Vatandaşlara temiz ve nezih 
ortamlar sunmak için çalış-
malar yürüttüklerini söyleyen 
Belediye Temizlik İşleri Müdür-
lüğü Yetkilileri: “Önem verdiği-
miz acil temizlik timi aralıksız 
olarak camilerde ve parklarda 
temizlik çalışmalarını sürdü-
recek. Caddesinden sokağı-
na, okulundan kamu kurum 
ve kuruşlarına, toplu taşıma 
araçlarından camilere kadar 
şehrin her noktasında hijyenik 
ortamlar sağlıyoruz.” dedi.

Acil Temizlik Timi Kesintisiz 
Göreve Devam Ediyor

Giresun Belediyesi 
Vahit Sütlaş Sahne-
si yine müzik dolu 

bir Perşembe akşamında Gire-
sunlu müzikseverlerin akınına 
uğradı. 

Her hafta farklı türde kon-
serlerin gerçekleştiği sahnede 
bu hafta Hayati Karaman din-
leyicileri ile buluştu. Funk, Re-
gie ve Rock türlerinde yabancı 
ve yerli parçalarla katılımcıları 
coşturan Karaman gördüğü 
ilgiden duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, “Şunu tüm içten-
liğimle söyleyebilirim ki Gire-
sun’un diğer şehirlere nazaran 
çok ilgili bir dinleyici kitlesi 
var. Başka şehirlerde bu ilgiyi 
alakayı görmek mümkün değil. 
Dinleyicilerin enerjileri bile bir 

başka. Bu Perşembe konser-
leri gerçekten bu şehre büyük 
renk kattı. Ben bu fikri hayata 
geçiren Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu’na ve eme-
ği geçenlere gerçekten çok 
teşekkür ediyorum. Giresun 
müziksiz, müzik Giresun’suz 
olmaz, olamaz. Hep müzikle 
kalın.” dedi.

Birbirinden coşkulu parça-
lara sahne olan program daha 
sonra alkışlar eşliğinde son 
bulurken, 29 Aralık Perşembe 
günü Konservatuvar perso-
nellerinden oluşan orkestra 
eşliğinde solist Cihan Uzu-
nahmetoğlu’nun “Yıl sonu 
Konseri” adı altında Anadolu 
Rock türünde bir program 
gerçekleştirileceği belirtildi.

Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki acil temizlik timi şehir genelindeki
28 mahallede bulunan camilerde ve parklarda temizlik çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor.

Giresun Müziksiz, Müzik Giresun’suz Olamaz

İNSANLAR NEDEN İNSAN OLDUKLARININ 
FARKINA VARMIYORLAR?

Bir gün öleceğiz ve yap-
tığımız her şeyin hesabını 
Yüce Allah’a vereceğiz.  
Şayet Allah’ın varlığına 
inanıyorsak bunun böyle 
olacağına da inanıyoruz 
demektir. 

Bir gün öleceğiz ve yap-
tığımız her şey karşımıza 
eksiksiz çıkacak. İnsanlara 
kötülük yapmışsak hesa-
bını tastamam göreceğiz 
(Zilzal Suresi, 99/8). İyilik 
yapmışsak karşılığını ona 
göre eksiksiz, hatta daha 
fazlasıyla alacağız (En’am 
Suresi, 6/160). 

İyilik yapmak insanı insan 
yapar. İyilik yapmak insa-
nın fıtratında vardır. Çünkü 
hiçbir insan doğduğunda 
kötülük yapma fıtratında 
doğmaz. Her insan masum 
doğar. (Rûm Suresi, 30/30; 
Hucurât Suresi, 49/7) 

Peki, insanlar kötülük 
yapmayı nasıl öğrenir? 

Büyüdükçe masumiyetini 
nasıl kaybeder?  

İnsan hep masum halini 
koruyamaz mı? 

İnsan nasıl oluyor da 

hayvandan bile daha zararlı 
bir hale gelebiliyor? 

Hayvanlar bile hayvan 
olduklarının farkında iken, 
insanlar neden insan olduk-
larının farkında olmuyorlar? 

Bir hayvan fıtratının 
gerektirdiği şekilde davra-
nıyor ve insanlaşmıyor da, 
bir insan fıtratının gereğinin 
dışına çıkarak bir hayvan-
dan bile nasıl daha vahşi 
olabiliyor? 

İnsana dair ne çok 
sorular var. Çünkü in-
san, dünyadaki en zararlı 
varlıktır. Dünyadaki bütün 
kötülükleri, bütün anlaş-
mazlıkları insanlar çıkarır. 
Hayvanların kötülükler ve 
savaşlar çıkardıklarına şahit 
olunmamıştır. 

İnsanı insandan yine 
insanın kendisi soğutur. 
İnsan, insanı insan denen 
varlıktan uzaklaştırır. İnsa-
nın güvenini yine insanlar 
kırar. 

Bazı insanlar hayvan-
ları boşuna sevmiyor. Zira 
hayvanlar, insanlar kadar 
zararlı varlıklar değildir. 

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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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

324 Aralık 
2022 Cumartesi www.giresungundem.com

Büyük Düşünür 
Aydın Menderes

Aydın Menderes (5 Mayıs 
1946, Ankara - 23 Aralık 
2011, Ankara), Türk siya-
setçi.

Ortak Görüş,
“Türkiye’nin büyük bir 

değerini kaybettiği” günün 
11’nci yıl dönümü .

Başvekilimizin emaneti 
Aydın Menderes Beyefendi 
5 Mayıs 1946’da dünyaya 
gelmişti.

23 Aralık 2011’ de hakkın 
rahmetine kavuşan, gönül 
insanı,hakkı baki güzel 
insan,

Konya ve İstanbul  Mil-
letvekili Aydın Menderes 
beyefendiyi,

rahmet dualarımızla ve 
saygı ile yad ediyoruz.

“Milletçe ailesine çok şey 
borçlu olduğumuz bir aile 
menderes ailesi.

Demokrasiyi  taçlandıran 
bu uğurda büyük bedeller 
ödeyen,aileye bu mille-
tin çok büyük vefa borcu 
vardir”.

‘’Millet, kendine hizmet 
eden, hakkını koruyan, 
adaletle davrananları asla 
unutmaz ve hatta öyle unut-
maz ki vefasını torunlarına 
kadar uzatır, torunlarına 
kadar isim yapar.

Aydın Bey kendisi bir 
değerdi. Büyük düşünür,

büyük bir siyaset adamıy-
dı.Bir düşünce insanıydı .

Hayatı hep adalet üzerine 
geçmiştir.

Hep hayrı düşünmüş 

hayrı söylemiştir’’.
“Çok demokrat bir insan-

dı.
Şahsım kendisiyle 1989 

Giresun ziyaretinde tanışma 
fırsatım oldu.

Görüşmemizde ken-
dinden etkilendinizmi diye 
soracak olursanız.?

Evet çok etkilenmiştim.!!
“Sayın Menderes’in 

siyasi kimliğinin ötesinde 
çok derin, belki son dönem 
Türkiye’nin yetiştirmiş oldu-
ğu en kıymetli münevverleri-
mizden biridir.”

Bu Anadolu insanının 
Ortak görüşüydü.

Siyasi tarihimizde çok 
özgün bir yeri var.

Aydın Menderes de 
bütün bu özellikleri üzerinde 
taşıyan bir kişilikti.

Demokrasinin Türkiye’ye 
yerleşmesi, kökleşmesi 
konusunda hep düşünen 
konuşan yazan gerçek bir 
Türk mütefekkiriydi.” Aydın 
Menderes’in entelektüel 
kişiliğe sahiptir.!!

Acıların örs-çekiç misali 
hayatını ördüğü değerli 
büyüğümüz, fikir önderimiz 
Aydın Menderes,

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Başvekili şehit Adnan Men-
deres’in oğlu Aydın Men-
deres  Beyefendi’yi 11’cı 
yıl dönümünde şükranla 
dualarla yad ediyoruz.

Mekanı cennet olsun. Nur 
içinde yatsın.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez
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Hasan ÖZGEN
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avilyaspalak@gmail.com
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Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Hüseyin TATAR

Giresun Belediyesi 
vatandaşa sunduğu 
temel belediyecilik 

hizmetlerine kesintisiz devam 
ederken belediye hizmetle-
rinden yararlanmak isteyen 
vatandaşların Belediye’ye eri-
şimini daha erişilebilir kılmak 
amacıyla Bulancak Durağı 
mevkiinde faaliyete açılan yeni 
hizmet binası vatandaşların 
işlerini kolaylaştırıyor.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu’nun göreve 

başlamasıyla birlikte Giresun’a 
yakışır modern ve kurumsal 
bir yapıda hizmet vermeye 
başlayan Belediye, bu hizmet-
lerin daha kaliteli sunulması 
için 2020 yılında atıl durumda 
bulunan eski yapı binanın 
kiralamasını yaparak tadilatı-
na başladı. 2021 yılının sonu 
itibariyle tadilatı tamamlanan 
yeni belediye hizmet binası, 
geride kalan 1 yıl boyunca 
vatandaşların belediye hiz-
metlerine kolay ve daha rahat 

erişmesine imkan sağlıyor. 
Önceki yıllardan belediye-

nin dağınık hizmet birimleri 7 
katlı yeni bina ile birlikte tek 
çatı altında toplandı. Fen İşleri 
Müdürlüğü, Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü, Kül-
tür İşleri Müdürlüğü, Su ve 
Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, 
Hukuk İşleri Müdürlüğü, İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Müdür-
lüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü, Plan 
ve Proje Müdürlüğü, Sağlık 

İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık 
İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri 
Müdürlüğü, Destek Hizmet-
leri Müdürlüğü, Teftiş Kurulu 
Müdürlüğü, Ruhsat ve Dene-
tim Müdürlüğü, Mali Hizmetler 
Müdürlüğü, Bilgi İşlem Mü-
dürlüğü, Gelir Birimi ve İmar 
ve Şehircilik Müdürlüğü gibi 
vatandaşların yoğun şekilde 
kullandığı 19 müdürlük yeni 
hizmet binasında belediyecilik 
hizmetlerini vatandaşlar ile 
buluşturuyor.

Belediyecilik Hizmetleri Tek Çatı 
Altında Kesintisiz Devam Ediyor

YAYA GECiTLERi YENiLENDi

Giresun Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Hasan Çakır-
melikoğlu, ticari alış verişte 
7.000 TL limitli nakit ödeme 
kriterinin yeniden düzenlenme-
si için çalışma başlattıklarını 
ifade etti.

Giresun Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Çakırmelikoğlu, ticari 
alış verişte 7.000 TL limitli 
nakit ödeme kriterinin yeniden 
düzenlenmesi için çalışma 
başlattıklarını ifade etti.

Ticarette 7.000 TL ve üs-
tünde nakit ödemelerin finans 

kuruluşlarından yapılması kri-
terinin revize edilmesi talebinin 
bulunduğunu vurgulayan Gi-
resun Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Çakırmelikoğ-
lu, “Bugün piyasaların 
ticaret hacmi ve ürün 
gamına gelen yüksek 
oranda zamlar nedeniy-
le nakitte 7.000 TL ve 
üstü ödemelerin banka 
aracılığıyla yapılması 
uygulaması Giresun 
gibi bölgelerde müşteri 
ile firma arasında sorun 
oluşturmaktadır. Bu ba-

kımdan geçmiş dönem piyasa 
şartları ve ürün fiyatları kapsa-
mında belirlenen 7.000 TL ye 
kadar olan ürün değerinin nakit 

ödenmesi uygulamasının tek-
rar revize edilmesi şarttır. Bu 
kapsamda perakende ticareti 
yapan işletmelerimizin isteği 

doğrultusunda 7.000 TL 
nakit ödeme şartının en 
az 25.000 TL ye çıkar-
tılmasını ilgili kurumlar 
ile görüşmeler doğrul-
tusunda düzenlenme-
sini hedeflemekteyiz. 
Bu kapsamda Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği ve Gelir İdaresi 
ile lobi çalışmalarımız 
devam etmektedir.” diye 
konuştu.

Bulancak Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
Trafik birimi tara-

fından ilçe genelindeki yaya 
geçitleri boyanarak yenilendi.

Trafikte Önce Yaya uygu-
laması kapsamında, şehir içi 
trafiğinde yaya güvenliğinin 
sağlanması amacıyla ilçe ge-
nelindeki kavşak ve yaya geçiş 

noktalarındaki yaya geçitlerinin 
yıpranan ve silinen çizgileri 
yeniden boyanarak belirgin 
hale getirildi. 

Yenilenen çizgiler sayesinde 

sürücülerinde farkındalığının 
artması amaçlanan uygula-
manın yıpranma periyodları 
kapsamında devam tekrarla-
nacağı belirtildi.

Ticarette Nakit Limit Kriteri Düzenleme Talebi

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Diyabetlileri 
Bilgilendirme 

Programı 
Düzenlenecek

Giresun Belediyesi ile 
Anadolu Tip 1 Diyabet 
Derneği tarafından Diya-
bet Farkındalığı konulu 
program düzenlenecek.

Dernek Başkanı ve 
Diyabetli Yaşam Koçu 
Seyda Yıldız 24 Aralık Cu-
martesi günü saat 10.00 
ve 14.00’de 2 oturum 
şeklinde gerçekleştirilecek 
olan Vahit Sütlaş Sah-
nesindeki programa tüm 
Tip 1 diyabetli hastaların 
katılımını beklediklerini 
söyledi. Yıldız, diyabet 

hastalarının bilinçlendi-
rilmesine yönelik olarak 
önemli gördükleri bu 
etkinlik için çalışmaları 
tamamladıklarını kaydede-
rek insan sağlığı için bu tip 
organizasyonları sürdüre-
ceklerini dile getirdi.

Diğer yandan program-
da diyabet farkındalığı, 
yeni diyabet teknolojileri, 
Tip 1 diyabetler için kar-
bonhidrat sayımı üzerine 
bilgilendirme ve aileler ile 
söyleşi gerçekleşeceği 
ifade edildi.

‘Asgari Ücret Yeterli Değil’
İYİ Parti Giresun İl Başkanı 

Abdulkadir Eroğlu,asgari ücret 
zammını eleştirdi.Eroğlu, 2022 
yılı başında da asgari ücrete 
tarihi zam yapıldığını  ifade 
ederek“yeni yıla zamlarla gir-
miştik. Asgari ücretli maaşını 
almadan yapılan zamlarla artış 
rakamını cebine koymadan 
geri almışlardı. Umuyoruz yine 
aynı durumu bize yaşatmazlar” 

şeklinde konuştu.
Eroğlu, “2023 yılı için belirle-
nen Asgari Ücret ne yazık ki 
hayat pahalılığının çok altında 
kalmıştır. Gerçek enflasyon 
rakamlarına göre asgari ücretin 
10 Bin TL civarında olması ge-
rekiyordu. Ancak Asgari Ücret 
işveren temsilcilerinden yosun 
olarak Cumhurbaşkanı tara-
fından açıklandı ve oldu bitti 

denildi. Geçen yıl asgari ücrete 
tarihi zam yaptık diye günlerce 
reklam yapanlar, işçi kardeşle-
rimiz maaş farkını cebine koy-
madan geri almışlardı. Elektrik, 
doğalgaz, akaryakıt gibi bir çok 
ürüne zam yapılmıştı. Umu-
yoruz bu sefer durum böyle 
olmaz. Yapılan artış zamlarla 
geri alınmaz” şeklinde konuştu.

Haber: Fatma Uğurlu

5 kişiden oluşan acil 
temizlik timi vatandaş-

lara gönül rahatlığı ile ibadet 
etme imkânı sağlamak ve 
din görevlilerinin de işlerini 
kolaylaştırmak için camilerin 
yanı sıra parkların da lavabo 
ve tuvaletlerini düzenli olarak 
temizliyor.

Vatandaşlara temiz ve nezih 
ortamlar sunmak için çalış-
malar yürüttüklerini söyleyen 
Belediye Temizlik İşleri Müdür-
lüğü Yetkilileri: “Önem verdiği-
miz acil temizlik timi aralıksız 
olarak camilerde ve parklarda 
temizlik çalışmalarını sürdü-
recek. Caddesinden sokağı-
na, okulundan kamu kurum 
ve kuruşlarına, toplu taşıma 
araçlarından camilere kadar 
şehrin her noktasında hijyenik 
ortamlar sağlıyoruz.” dedi.

Acil Temizlik Timi Kesintisiz 
Göreve Devam Ediyor

Giresun Belediyesi 
Vahit Sütlaş Sahne-
si yine müzik dolu 

bir Perşembe akşamında Gire-
sunlu müzikseverlerin akınına 
uğradı. 

Her hafta farklı türde kon-
serlerin gerçekleştiği sahnede 
bu hafta Hayati Karaman din-
leyicileri ile buluştu. Funk, Re-
gie ve Rock türlerinde yabancı 
ve yerli parçalarla katılımcıları 
coşturan Karaman gördüğü 
ilgiden duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, “Şunu tüm içten-
liğimle söyleyebilirim ki Gire-
sun’un diğer şehirlere nazaran 
çok ilgili bir dinleyici kitlesi 
var. Başka şehirlerde bu ilgiyi 
alakayı görmek mümkün değil. 
Dinleyicilerin enerjileri bile bir 

başka. Bu Perşembe konser-
leri gerçekten bu şehre büyük 
renk kattı. Ben bu fikri hayata 
geçiren Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu’na ve eme-
ği geçenlere gerçekten çok 
teşekkür ediyorum. Giresun 
müziksiz, müzik Giresun’suz 
olmaz, olamaz. Hep müzikle 
kalın.” dedi.

Birbirinden coşkulu parça-
lara sahne olan program daha 
sonra alkışlar eşliğinde son 
bulurken, 29 Aralık Perşembe 
günü Konservatuvar perso-
nellerinden oluşan orkestra 
eşliğinde solist Cihan Uzu-
nahmetoğlu’nun “Yıl sonu 
Konseri” adı altında Anadolu 
Rock türünde bir program 
gerçekleştirileceği belirtildi.

Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki acil temizlik timi şehir genelindeki
28 mahallede bulunan camilerde ve parklarda temizlik çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor.

Giresun Müziksiz, Müzik Giresun’suz Olamaz

İNSANLAR NEDEN İNSAN OLDUKLARININ 
FARKINA VARMIYORLAR?

Bir gün öleceğiz ve yap-
tığımız her şeyin hesabını 
Yüce Allah’a vereceğiz.  
Şayet Allah’ın varlığına 
inanıyorsak bunun böyle 
olacağına da inanıyoruz 
demektir. 

Bir gün öleceğiz ve yap-
tığımız her şey karşımıza 
eksiksiz çıkacak. İnsanlara 
kötülük yapmışsak hesa-
bını tastamam göreceğiz 
(Zilzal Suresi, 99/8). İyilik 
yapmışsak karşılığını ona 
göre eksiksiz, hatta daha 
fazlasıyla alacağız (En’am 
Suresi, 6/160). 

İyilik yapmak insanı insan 
yapar. İyilik yapmak insa-
nın fıtratında vardır. Çünkü 
hiçbir insan doğduğunda 
kötülük yapma fıtratında 
doğmaz. Her insan masum 
doğar. (Rûm Suresi, 30/30; 
Hucurât Suresi, 49/7) 

Peki, insanlar kötülük 
yapmayı nasıl öğrenir? 

Büyüdükçe masumiyetini 
nasıl kaybeder?  

İnsan hep masum halini 
koruyamaz mı? 

İnsan nasıl oluyor da 

hayvandan bile daha zararlı 
bir hale gelebiliyor? 

Hayvanlar bile hayvan 
olduklarının farkında iken, 
insanlar neden insan olduk-
larının farkında olmuyorlar? 

Bir hayvan fıtratının 
gerektirdiği şekilde davra-
nıyor ve insanlaşmıyor da, 
bir insan fıtratının gereğinin 
dışına çıkarak bir hayvan-
dan bile nasıl daha vahşi 
olabiliyor? 

İnsana dair ne çok 
sorular var. Çünkü in-
san, dünyadaki en zararlı 
varlıktır. Dünyadaki bütün 
kötülükleri, bütün anlaş-
mazlıkları insanlar çıkarır. 
Hayvanların kötülükler ve 
savaşlar çıkardıklarına şahit 
olunmamıştır. 

İnsanı insandan yine 
insanın kendisi soğutur. 
İnsan, insanı insan denen 
varlıktan uzaklaştırır. İnsa-
nın güvenini yine insanlar 
kırar. 

Bazı insanlar hayvan-
ları boşuna sevmiyor. Zira 
hayvanlar, insanlar kadar 
zararlı varlıklar değildir. 

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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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

424 Aralık 
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Niye? 
Niçin? 
Neren geri alınıyor? 
Bu sorunun yanıtı şimdilik 

pek bilinmiyor…
Bilenler varsa da; 
‘Kol kırılır, yen içinde kalır’ 

deyip susuluyor… 
Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Bugünkü sohbet konumuz; 
Bundan 15 yıl önce Giresun 

üniversitesine tahsis edilip, 
hizmetine verilen… 

Ancak 15 yıl sonra tekrar 
geri alınan eski rektörlük binası 
üzerine olacak… 

Eski rektörlük binasının geri 
alınma olayını, mahalli gazete-
lerimiz ‘kayıp ilanı’ ölçeği şek-
linde haber yapmış yapmasına 
da nedense benim gözüme 
ilişmemiş… 

Bende değerli bir arkada-
şımla yaptığım sohbet sırasın-
da öğrendim…. 

Her neyse… 
Bu da benim ayıbım ol-

sun diyerek, sözü daha fazla 
uzatmadan konuya girmek 
istiyorum… 

Konuyu araştırmak için bir-
kaç arkadaşa telefon ettim… 

Ayrıca internet dünyasında 
kısaca bir göz gezdirdim… 

Eski rektörlüğün ‘geri alın-
ması’ olayını üniversite sayın 
rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can 
kısaca şöyle bir demeç düşmüş 
kamuoyuna; 

“Bize bu konuda bir görüş 
sorulmadı… 

Boş olduğu ve amacına 
uygun kullanılmadığı için geri 
alındığını” ifade ettikten sonra-
da şöyle özetliyor konuşmasını; 

“Söz konusu bina-
da bir ‘belge müzesi’ 
yapmak için DOKA’dan 
600 bin TL kaynak aldık 
onarım ve inşaat çalış-
maları için… 

Üniversitemizin 
‘fındık ihtisaslı üniver-
site’ ilan edildiği için bu 
projeye ‘fındık müzesini’ 
de ilave ettik.. 

Binanın bahçesine 
‘çay bahçesi’ yapmak 
için Kültür Varlıkları Müdürlü-
ğünden izinde aldık. “diyor… 

Bir başka haberde ise; 
Eski rektörlüğün geri alın-

masını Çevre Şehircilik ve İklim 
Bakanı Murat Kurum tarafından 
alındı” diye yazıyor… 

Şimdi bu iki haberden sonra 
insan düşünmeden edemiyor; 

Giresun Üniversitesi 2006 
yılında resmen kurularak yola 
çıktı… 

2007 yılında (eski valilik) 
binası ‘rektörlük binası’ olarak 
üniversiteye tahsis edildi… 

Ve aradan 15 yıl geçti… 
Sonra nasıl oluyorsa veya 

hangi akla hizmet ediyorsa tek-
rar geriye alınarak Milli Emlak’a 
devredildi… 

Düşünmeye devam edelim; 
Şimdiki rektörümüzle birlikte 

tam 4 rektör görev almış… 

Bu 15 yıllık süre içerisinde 9 
vali görev yapmış… 

Çevre Bakanlığı olarak 2011 
yılından bu yana 4 ‘Çevre 
Şehircilik ve İklim Bakanı’ 
değişmiş… 

Ve bu makamı işgal eden-
lerin; 

Eski rektörlük binasını ‘geri 
almak’ aklına gelmemiş… 

Her nasıl oluyorsa, bu 
şaşırtıcı, paradoks uygulama 
bugünkü yöneticilerin aklına 
gelmiş… 

Biraz önce sayın rektör Prof. 
Dr. Yılmaz Can’ın; 

“Boş olduğu ve amacına uy-
gun kullanılmadığı gerekçesiyle 
‘geri alındı” sözü sanki bana 
biraz havada asılı gibi geliyor… 

Eğer yanılmıyorsam; 
2018 yılından beri üniver-

site bünyesinde KARASAM 
(Karadeniz Stratejik Araştırma 

ve Uygulama Merkezi 
olarak görev yapan 
bu birim, görevlendiri-
len Öğretim Üyesi Dr. 
Abbas KARAAĞAÇ-
LI’nın müdürlüğünde 
çok güzel ve anlamlı 
çalışmaların altına 
imza attı… 

(Yapılan çalışmalar 
sayfa hacmimi göz 
önüne alarak başka 
bir sohbete bırakıyo-

rum) 
Ve sohbetimizi de soru-yo-

rum şeklinde şu soruları alt-alta 
sıralayarak sürdürmek istiyo-
rum; 

-Bu ilin üst düzeyde; (sayıla-
rı azda olsa) siyaset, bürokrasi, 
işadamı olmasına karşın neden 
Giresun’un sorunlarına sorum-
luluk duyup sahip çıkmazlar? 

-Neden kimsesiz ve sahipsiz 
bırakırlar? 

Aklımıza gelenleri hızlandı-
rarak sıralayacak olursak; 

-Yıllar önce ilimize bir 
üniversite kazandırmak için 
kabına sığmayarak yola çıkan 
kanaat öncülerinin bu yaşanan 
olaylar karşısında neden hiç 
sesi-soluğu çıkmıyor? 

Bu ilin sivil örgüt İnisiyatifle-
rinden; 

Ticaret ve Sanayi Odaları 

Başkanları var… 
Esnaf Odaları ve Dernek 

Başkanları var… 
Farklı meslek sahiplerine ait 

Sendikalar var… 
İçeride ve gurbette bir sürü 

hatırı-sayılır işadamları var… 
Özel eğitim sektöründe ül-

kenin en büyük eğitim patronu 
var… 

Geçmişte ve günümüzde 
‘bakanlık’ yapmış siyaset er-
bapları var… 

Bol keseden maaş alan 
emekli milletvekillerimiz var… 

Bu saydığım kurumlar ve 
şahıslar; 

Giresun üniversitesinin 
olumlu veya olumsuz yaşadı-
ğı sorunlara acaba neden bu 
kadar uzak kalırlar? 

Ve insan yine düşünmeden 
edemiyor; 

Acaba bu sorunların yaşan-
masında üniversitelerimizin 
kendi kararlarını kendilerinin 
veremediği ve özgür ve özerk 
olamamasında…

Yöneticilerinin arkasını bili-
me yaslamak yerine, siyasetin 
patronlarına yaslamasında… 

Ve bu nedenle tüm yaptırım-
larda suskun kalmalarının bir 
payı var mıdır acaba? 

Buyurun; 
Şimdi söz sırası sizin…
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İbrahim Önal,Ahmet Memiş,Harun Cici,Nurettin Bölük,Hasan Bodur,İbrahim Dizdar ve Murat Tahmaz’dan oluşan İyi Parti akil heyeti-
nin ortak kararı ile Salih Özkan ve Arif Özbay’ın kendisi lehine adaylıktan çekildiğini anlatan Tokul”Beni ortak aday olarak gösteren akil 

heyete ve benim için adaylıktan çekilen Özkan ve Özbay’a teşekkür ediyorum,il başkanım Eroğlu’nun ise ellerinden öpüyorum”dedi

iYi PARTi’DE KAMiL TOKUL iZDiHAMI
İyi Parti il kongresi için geriye sayım sürerken,işadamı ve partinin kurucularından Kamil Tokul dün bir basın toplantısı düzenleyerek resmen aday olduğunu açıkladı

Tokul,kongreyi kaybetmeleri 
halinde ise asla İyi Parti’den 
ayrılmayacaklarını anlattı.

Kamuoyuna seslenen Tokul 
”Son 20 yıl içerisinde ülke 
yönetimi açısından maale-
sef ülkemiz yaşayabileceği 
tüm olumsuzlukları yaşamak 
durumunda kalmıştır. Başta 
ekonomiden hukuka, eğitim-
den sağlığa, dış politikadan 
-iç politikaya, bireysel çöküş-
ten toplumsal çözülmeye, 
ülkemizin sınırlarında maruz 
bırakıldığımız karmaşa çem-
berinden acziyete kadar her 
manada maalesef daha önce 
görülmemiş olumsuzlukları 
hep beraber omuzlamak du-
rumunda kaldık. Büyük umut 
ve vaatlerle ülke yönetimini 
elde eden bugünkü iktidar 
görüldüğü üzere bırakın 20 
yıl öncesini, 50 yıl öncesini bu 
millete aratır oldu. Ülkemizde 
geçmişte yaşanan tüm olum-
suzlukları dalga geçercesine 
her seferinde milletin önüne 
koyanlar bugün milleti patates, 
soğan kuyruklarında bekleten-
ler oldu.”dedi.

 “Verin yetkiyi görün etki-
yi” dercesine milletimizden 
sınırsız güç ve yetki alan-
lar döviz kurlarındaki etkiyi 
açıkça gördüler. Hepimiz 
gördük. Ekonomiyi soranlara 
gözlerindeki ışıltıyı gösterir-
lerken milletin gözlerindeki 
ferin kaybolduğunu unuttular. 
Akaryakıt fiyatlarındaki haf-
talık 5-10 kez değişim rüz-

garları ve marketlerin günlük 
fiyat değişim rüzgarlarıyla 
ülke yönetimini yalan rüzgarı 
dizisine çevirmeyi başardılar. 
Kötü olan hiçbir şeyin sorum-
luluğunu almadılar iyi olan ne 
varsa hatta yağmur yağsa bile 
kendilerine bağlayacak kadar 
çirkinleşebildiler, Yeri geldi 
kötü olanların sebebini bazen 
Yüce Rabbimize bağladıkları 
da oldu. İşte tüm bunlar yaşa-
nırken bu ülkenin gerçekten 
İYİLERE ihtiyacı olduğu daha 
net anlaşıldı ve Genel Başka-
nımız Sayın Meral AKŞENER 
gerçek ve dürüst olan iyileri 
etrafında toplayarak ülkemize 
kara bulut gibi çökmüş bu kirli 
zihniyete karşı mücadelesini 
başlattı. Bu zihniyet genel baş-
kanımızın toplantılarının bile 
önüne çeşitli engeller koyarak 
İYİLERİN bir araya gelmesine 

engel olmaya çalıştı. Ancak 
biz ve dava arkadaşlarımız bu 
yola çık tığımız ilk günden iti-
baren biliyoruz ki sınırlarımızı 
ve ülkemizi kevgire çevirdiniz 
ancak İYİLER bu gidişe dur 
demek için her zamankinden 
daha güçlü, daha iradeli ve 
inançlıdır. Bize bu irade ve 
inancı veren Sayın Genel 
Başkanımızın bu dik ve onurlu 
duruşudur. Bu duruş ve irade 
ile Türk milletinin gönlünde 
taht kurduğu gibi bizlerin de 
değişmez ve umudu olarak bir 
ışık, bir lider, korkusuz ve ar-
kasından soru işaretleri olma-
dan yürünebilecek tek işaret 
olmuştur. Sayın genel başka-
nımız önderliğindeki bu kutlu 
yolda dava arkadaşlarım ve 
ben yürümeye hazır olduğu-
muzu ifade etmek için sizlerin 
karşısındayız. Arkadaşlarımız-

la, teşkilatlarımızla yaptığımız 
istişarelerin ve ortaya çıkan 
teveccühün sonucu olarak, 
Giresun İyi Parti İl Başkanlığı-
na adaylığımı açıklamak için 
dava arkadaşlarımızla birlikte 
sizlerin huzurunuzdayım. 
Saygı Değer Genel Başka-
nımızın yolundan tıpkı tüm 
İYİLLER gibi korkusuzca ve 
kararlılıkla yürüyeceğimizin sö-
zünü sizlere buradan vermek 
istiyoruz. Genel Başkanımızın 
da ifade ettiği gibi “İstibdatın 
bitişine az kaldı! Hürriyete az 
kaldı! Güçlü, zengin ve mutlu 
bir Türkiye’ye, çok az kaldı! 
Kimse merak etmesin!” Biz 
de Genel Başkanımızın bu 
sözlerine binaen hürriyet için, 
adalet için, mutlu bir Türkiye 
için, umutlu gençlerimiz için, 
onurlu kadınlarımız için ve 
daha yaşanabilir Giresun için 
bu yolda yürümeye ant içtik. 

Fiskobirlik, Giresun Üniversite-
si ve Giresunspor gibi şehrimiz 
için marka olmuş kurumlarımız 
siyaset malzemesi yapılarak 
iktidar siyasetçilerinin kısır 
çekişmeleri içinde boğulma 
noktasına gelmiştir. Maale-
sef Giresun’umuz; altyapı ve 
ulaşımdaki yetersizlikler ve 
bürokratik engeller nedeniyle 
yatırımcının ilgisini çekmemek-
tedir. Şehrimiz komşu şehirler-
le kıyaslandığında her alanda 
geriye düşmüştür. 

Giresun’un gelişmesi ve 
kalkınması için derhal;

 Tirebolu-Gümüşhane-Er-
zincan tren yolunun Giresun 
limanı ile entegre edilerek 
hayata geçirilmesi,

Giresun’u Akdeniz bölge-
sine bağlayan Giresun-Si-
vas-Akdeniz duble yolunun 
yapılması, Giresun güney 
çevre yolunun yapılması,

Giresun Adası ve Giresun 
Kalesi gibi tarihi ve turistik 
yerlerin turizm cazibe merkezi 
haline getirilmesi gerekmek-
tedir.

Biz hazırız. Ayrıca, birikimle-
rinden, tecrübelerinden, vatan 
sevgisinden ve siyasi sorum-
luluk anlayışından mutlaka 
istifade edeceğimi düşündü-
ğüm tüm ekip  arkadaşlarımın 
siyasi mücadelemize büyük 
bir kuvvet katacağına gönül-
den inanıyorum. Kongremizin 
sonucu nasıl sonuçlanırsa 
sonuçlansın, ben ve arkadaş-
larım Genel Başkanımız Sayın 
Meral Akşener ve İYİ Partimi-
zin emrinde olacağız.

Allah yar ve yardımcımız ol-
sun. Buraya yakından uzaktan 
teşrif eden tüm arkadaşlarıma 
teşekkür ederim. Sağ olun var 
olun. “dedi. 

Haber: Mustafa Cici



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

Kukul beyin projesini hayata 
geçirdik. Rabbim Seyfettin 
kardeşimizin şehadetini kabul etsin. 
Bizlere destek veren başta 
şehidimizin ailesi olmak üzere tüm 
güzel insanlardan Allah razı olsun. 
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KASIMPAŞA A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
ATAKAŞ HATAYSPOR - GİRESUNSPOR
GALATASARAY A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş.
ÜMRANİYESPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
KONYASPOR - ALANYASPOR

15. HAFTA

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

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

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

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

19. HAFTA

2022-2023 Sezonu Spor Toto 
Süper Lig İlk Yarı Fikstürü

Hazırlayan: Murat BAYRAKTAR 

Gelişim Liglerinde heyecan devam 
ediyor. 12. haftası geride kalan U19 Elit 
A Ligi’nde 1. Grup’ta 26 puanlı Galata-
saray A.Ş. ilk sırada. 2. Grup’ta ise 24 
puanlı Beşiktaş A.Ş. zirvede yer alıyor.

U19 Elit B Ligi’nde 1. Grup’ta ilk 9 
hafta sonunda Eyüpspor 20 puanla ilk 
basamakta. 2. Grup’ta ise lider 17 puanlı 
Pendikspor Futbol A.Ş.

U17 Elit A Ligi’nde 1. Grup’ta ilk 
sıradaki takım 25 puanlı Galatasaray 
A.Ş. 2. Grup’ta ise 25 puanlı Demir Grup 
Sivasspor ilk sırada. U17 Elit B Ligi’nde 
1.Grup’ta 22 puanlı Eyüpspor zirvede 
yer alıyor. 2. Grup’ta 21 puanlı Manisa 
Futbol Kulübü ilk basamakta.

Gelişim Liglerinde Mücadele Sürüyor

Görelespor’u des-
teklemek amacıy-
la DEREKIYISI 

KARAZIPKALILAR adıyla 
kurulan taraftar grubu Yesevi 
Alperenler Eğitim Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği, Doğu 
Karadeniz Bölge Sorumlusu 
Görele ilçe Başkanı Gença-
ga Köse,Erkan Kuğu, Barış 
Köse ve Erdem Kasım ile 
birlikte  Görelespor’un yeni 
seçilen Başkanı Uğur Erbaş 
ve yönetimini ziyaret etti.

 Yesevi Alperenler Der-
neği Görele ilçe teşkilatı 
tarafından Bölgesel Amatör 

Lig (BAL) 4. Grubunda mü-
cadele eden  Görelespor’u 
desteklemek amacıyla 
DEREKIYISI KARAZIPKALI-
LAR adıyla kurulan taraf-
tar grubu ,Görelespor’un 
yeni seçilen Başkanı Uğur 
Erbaş ve yönetimini yerinde 
ziyaret ederek Görelespor’u 
daha iyi yerlere nasıl ge-
tirebilecekleri konusunda 
istiarede bulundular. Yesevi 
Alperenler Derneği Göre-
le ilçe teşkilatı tarafından 
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 
4. Grubunda mücadele eden 
temsilcimiz Görelespor’u 

desteklemek amacıyla 
DEREKIYISI KARAZIPKALI-
LAR adıyla kurulan taraftar 
grubu Tribün koordinatörü 
(Reisi) Erkan Kugu” DERE 
KIYISI KARAZIPKALI’lar 
taraftar grubu olarak Gö-
relesporun yeni seçilen 
Başkanı sayın Uğur Erbaş 
ve yönetimini yerinde ziyaret 
ederek Görelespor’u daha 
iyi yerlere nasıl getirebiliriz 
konusunda fikir alışverişin-
de  bulunduk. Nazik misafir 
perverliğinden ötürü Başka-
nımız ve yönetime teşekkür 
ederiz.”dedi. 

Taraftar Grubundan Erbaş 
ve Yönetimine ziyaret…

Gençlik ve Spor Bakan-
lığı, Giresun Yurtları arası 
Satranç Turnuvası’nda 
dereceye giren kızlardaMe-
dine Esen (Eynesil Yurdu) 
ve erkeklerde Ümit 
Küçük (Görele 
Yurdu) Yurtlar ara-
sı Satranç Türkiye 
Şampiyonunda 
İlimizi temsil 

edecek.  Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Giresun Yurtları 
arası Satranç Turnuvası’na 
11 yurdumuzdan 25 öğrenci 
katılım sağladı. Derece elde 

eden öğrencilere madalya-
ları Spor Şube Müdürü Ali 
Dodur tarafından takdim 
edildi. Kızlarda Medine Esen 
(Eynesil Yurdu), Erkeklerde 

Ümit Küçük (Görele 
Yurdu) Yurtlar arası 
Satranç Türkiye 
Şampiyonasında 
başarılı olmak adına 
yarışacaklar.

Giresun’u Türkiye şampiyonasında temsil edecekler

Giresun Satranç 13-18 Yaş 
Ferdi İl Birinciliği yarışmaları 
tamamlandı Tirebolu Kız 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi yarışmalarda; 3 
birincilik ve 3 tane de 
ikincilik elde ederek kupa 
ve madalyaları kazandı. 
Tirebolu Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Beden 
Eğitimi Öğretmeni Çetin 
Durkaya; “Öğrencilerimi 
kutluyorum. Giresun 

Gençlik ve Spor Şube Müdürü 
Ali Dodur beye teşekkür 

ederim. Satranç çok güzel bir 
spor. Herkesi davet ediyo-

rum.” dedi. 
Tirebolu Kız Anadolu 

İmam Hatip Lisesi’nden; 
15 yaş birincisi Ebrar 
Gündoğdu, 16 yaş ikincisi 
Feyza Kaya, 17 yaş birin-
cisi Huriye Hatun Uzun, 
17 yaş ikincisi Ayşe Gizem 
Duman, 18 yaş birincisi 
Esra Coşkun ve 18 yaş 
ikincisi Emine Uçar oldu.

Durkaya, Öğrencilerine Teşekkür Etti



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.
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SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .................................................... O .........G ....... B ...... M ...... A ........ Y ........AV .........P
1.FENERBAHÇE A.Ş. ...................... 13 ........9 ........ 2 ....... 2 ........ 36 ....... 14 .......22 .........29
2.GALATASARAY A.Ş..................... 13 ........8 ........ 3 ....... 2 ........ 23 ....... 10 .......13 .........27
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5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ...... 13 ........7 ........ 3 ....... 3 ........ 19 ....... 15 .......4 ...........24
6.YUKATEL KAYSERİSPOR .......... 14 ........7 ........ 2 ....... 5 ........ 20 ....... 15 .......5 ...........23
7.TRABZONSPOR A.Ş. ................... 13 ........6 ........ 5 ....... 2 ........ 19 ....... 16 .......3 ...........23
8.BEŞİKTAŞ A.Ş. .............................. 13 ........6 ........ 4 ....... 3 ........ 26 ....... 18 .......8 ...........22
9.CORENDON ALANYASPOR ...... 14 ........4 ........ 5 ....... 5 ........ 19 ....... 24 .......-5 .........17
10.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ............... 13 ........4 ........ 4 ....... 5 ........ 19 ....... 19 .......0 ...........16
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 12 ........5 ........ 1 ....... 6 ........ 19 ....... 21 .......-2 .........16
12.BITEXEN GİRESUNSPOR......... 13 ........4 ........ 3 ....... 6 ........ 13 ....... 20 .......-7 .........15
13.KASIMPAŞA A.Ş. ........................ 13 ........4 ........ 3 ....... 6 ........ 11 ....... 22 .......-11 .......15
14.ATAKAŞ HATAYSPOR ............... 13 ........4 ........ 2 ....... 7 ........ 12 ....... 22 .......-10 .......14
15.V. FATİH KARAGÜMRÜK ........ 13 ........3 ........ 4 ....... 6 ........ 24 ....... 27 .......-3 .........13
16.MKE ANKARAGÜCÜ ................ 13 ........3 ........ 4 ....... 6 ........ 16 ....... 21 .......-5 .........13
17.DEMİR GRUP SİVASSPOR........ 14 ........2 ........ 5 ....... 7 ........ 13 ....... 19 .......-6 ......... 11
18.İSTANBULSPOR A.Ş. ................. 13 ........2 ........ 2 ....... 9 ........ 12 ....... 26 .......-14 .........8
19.H. ÜMRANİYESPOR .................. 13 ........1 ........ 4 ....... 8 ........ 15 ....... 24 .......-9 ...........7

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

14. HAFTANIN SONUÇLARI
CORENDON ALANYASPOR ....................0 - 0 ....................... ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ ...............................1 - 1 ................................ TRABZONSPOR A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. ...................................1 - 2 ........................BITEXEN GİRESUNSPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR .......................2 - 2 ............HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ....................0 - 7 .................................GALATASARAY A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. ..........................(ERTELENDİ) .............. FRAPORT TAV ANTALYASPOR
YUKATEL KAYSERİSPOR .......................1 - 2 .................ARABAM.COM KONYASPOR
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK .......3 - 3 .....GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş. ................................0 - 1 ..............................ATAKAŞ HATAYSPOR

GÜNDEM
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(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

FIRAT AKYOL TV
YOUTUBE KANALI

Dünyaya Açılan Pencereniz
Sizin Kanalınız

YouTube

ABONE OLMAYI UNUTMAYIN!

Kadınlar 1. Futbol 
Ligi’nde mücade-

le eden Giresun Sa-
nayispor haftayı 2-1’lik 
Ünyegücü galibiyetiyle 
tamamladı. 75.Yıl 
Stadı’nda oynanan 
karşılaşmayı kazanarak 
ligdeki ikinci galibiyetini 
alan takımımızda yüzler 
gülüyor. Hafta sonunda 
Diyarbakır temsilcisi 
Nuhspor’la deplasman-
da karşılaşacak olan 
Giresun Sanayispor 

sahadan 3 puanla 
ayrılarak galibiyet serisi 
başlatmak istiyor.

Şırnak Şehir Stadı’n-
da oynanacak karşı-
laşma 24 Aralık 2022 
Cumartesi günü saat 
12.00’de başlayacak. 
Öte yandan Sanayispor 
10 maçta 2 galibiyet, 3 
beraberlik, 5 mağlubi-
yet sonrasında 9 puan 
toplarken, 13 takımlı 
ligde 10.sırada 11.hafta-
ya girdi

Sanayispor
Seri Peşinde

Bitexen Giresunspor’da 
bugün oynanacak olan  
Hatayspor karşılaşma-

sında tüm hesaplar puan veya 
puanlar almak üzerine yapıldı.

Yeni Hatay Stadı’nda saat 
13.30’da başlayacak karşılaş-
ma öncesinde kupada alınan 
sonuç morallerinin bozulmasına 
neden olurken Teknik adam Ha-
kan Keleş, artık o maçın geride 
kaldığını,ligin büyük önem arz 
ettiğini oyuncularına ifade etti.

Teknik Direktör Hakan Keleş, 
iki stoperin cezalı olmasından 
dolayı kimleri oynatacağına 
maç günü karar verecek. Ligde 
son oynadığı maçta İstanbul’da 
Fenerbahçe’yi 2-1 yenen 
Çotanaklar, Hatay’dan da iyi bir 
sonuçla dönerek Dünya Kupası 
dönüşü lige dört elle sarılmak 
istiyor

Farklı yenilgi tartışma yarattı
Giresunspor’da Karacabey 

maçının ardından teknik kadro 
ile taraftar arasında kıs süreli 
tartışma yaşandı.

İkinci Lig ekibine 5-0 yenilen 
Çotanaklar’da tribündeki yerleri-
ni alan az sayıdaki taraftar, son 
düdüğün çalmasının ardından 
takıma tepki gösterdi. Bunun 
üzerine teknik direktör Hakan 
Keleş ile tribünler arasında tar-

tışma yaşandı. Hakan Keleş’in 
soyunma odasına gitmesinin 
ardından yardımcıları da tri-
bündeki taraftarlarla tartışmaya 
devam etti.

Giresunspor,  
5’e abone oldu !

Giresunspor, Antalya kam-
pında oynadığı son iki hazırlık 
maçında beş gol yemişti. Çota-
naklar; Kayserispor ve Beşiktaş 
ile yaptığı hazırlık maçlarını 
5-3 kaybetmişti. Adı üzerinde 
hazırlık maçı denilerek o skorlar 
önemsenmemişti. Giresunspor, 
Ziraat Türkiye Kupası maçında 
ise Karacabey’den beş gol yedi 
ve buna karşılık veremeyerek 
kupaya veda etti.

Çok  Vasat
Karacabey maçındaki per-

formansı vasatın altında kaldı 
Giresunspor’un sezon başında 
Galatasaray’dan kiraladığı 
Oğulcan, Karacabey ile oyna-
nan kupa maçında beklenen 
performansı sergileyemedi. 
Teknik adam Hakan Keleş’in 
ilk 11’de görevlendirdiği forvet 
oyuncusu, bal yapmayan arı 
gibiydi. Ortaya koyduğu oyunla 
taraftardan tepki alan Oğulcan, 
59. Dakikada kenarı alındı.

CIKISIMIZ DEVAM ETSiN
İstanbulspor ve Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetlerle kendine gelen Giresunspor, 

deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçından iyi bir sonuçla dönmek istiyor

Giresunspor’un kupa açında 
Karacabey’den 5 gol yemesi şok 

etkisi yarattı. Yeşil-beyazlı kulüp geçmişte 
BAL takımları karşısında elenmiş ancak 
böylesine hezimet yaşamamıştı. Mustafa 
Bozbağ’ın başkanlık yaptığı dönemde 

BAL takımı Cizrespor, Ali Eren dönemin-
de ise Görelespor’a yenilerek kupaya 
veda eden Çotanaklar, Ziraat Türkiye 
Kupası’nda ilk kez hem de sahasında 5-0 
mağlup olarak iki alt ligde mücadele eden 
bir takıma elendi.

BUYUK SOK!


