
Sayı: 5859Sayfa: 1 Yıl: 18 Fiyatı: 75 Kuruş

Giresun  Trabzon Sahil Yolu
Dereli Kavşağı No: 1 

GİRESUN

EPosta: 
bereket.gubre@hotmail.com 

SANAYi TiCARET LiMiTE ŞiRKETi
BEREKET iNSAAT

GÜNDEM
GiRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)
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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

SON ÇIKIŞ
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O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
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GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 
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BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 
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ÖĞRETMENLERİMİZ VE 
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  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

“Suriye'de 
bizim 
ne işimiz var”, 
öyle mi?..
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kulağımız 
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 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

TOPLUMSAL DÜŞÜNCEYİ 
BAYRAK YAPANLAR 

ZEMHERİ AYINDA BİRER 
BİRER VURULDULAR
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İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Temür’ün kendisini arayarak 
toplanan imzaları istediğini ifade 
eden Cenger”Batlama’nın derdini 
yine bir Batlamalı anlar.Sayın 
Temür Çaldağ için topladığımız 
imzaları alıp şimdi Ankara’da ilgi 
yerlere ulaştıracak.Ayrıca Mer-
kez ilçe Başkanı sayın Mehmet 
Başer’e de sunacak.Çaldağ’a 
200 ilave konut olursa zaten alıcı 
imzalar hazır.Ben 200 konutun 1 
haftada biteceğini düşünüyorum.
Müthiş talep var.İktidar isterse 
hem arsa hem kaynağı bir selam 

bulur.Halk imza vererek hazır 
olduğunu gösterdi.22 Ağustos sel 
afetinde Batlama’nın 1 milletve-
kili olsa ,Dereli ve Doğankent ile 

Çaldağ konutları da 1 yıl önce 
biterdi ve konut sahipleri son 1 
yıldaki zamlardan etkilenmeden 
daha ucuz konut sahibi olurlardı.
Gecikme sonrası Yaklaşık maliyet 
artınca tabi ki Çaldağ’a 100’e 
olacak konut belki 300’e çıka-
cak.Köylü yok yere 1-2 kat fazla 
ödeme yapacak.Sayın Temür gibi 
Batlama Vadisi’nden bir milletve-
kiline mutlaka ihtiyacımız var.Mil-
letvekili olan yöreler Çaldağ’dan 
1 yıl önce konutları yarı maliyetle 
ucuza aldı.”dedi

Son 70 yılda arazi oranı olarak 
en az yatırımın Batlama Vadisi’ne 
geldiğini anlatan Cenger”Bizim 3 kö-
yümüz kadar arazisi olmayan ilçeler 
Ankara’dan merkezi idareden ,bizim 
10 katımız oranında ödenek alıyor-
lar.İlçe oldukları için o ödeneklerle 
dev binalar alıyorlar.O binalarda 
çalışanlara yüksek maaşlar veri-
yorlar.O yüzden ilçe olmak lazım.
İlçe olunursa Kaymakam ve ekibi bu 
ödenekleri her yıl bir plan dahilinde 
takip eder”şeklinde konuştu.

Haber: Mustafa Cici

Temür’ü yörede mumla arar olduklarını anlatan Batlama Vadisi İlçe Yapma Derneği Başkanı Cenger, “Sel afeti sırasında sayın 
Ali Temür milletvekili olsaydı Çaldağ konutları 1 yıl önce biter ve konut sahipleri yüksek maliyetlerden borçlanmazdı” dedi

TEMUR TOKi iCiN TOPLANAN 
iMZALARI iSTEDi Batlama Vadisi İlçe Yapma Derneği Başkanı Hakan  

Cenger, ÇALDAĞ ve Batlama’ya TOKİ konutları yapılması 
için toplanan imzaların hızlandırılması için devreye giren, 

Giresun eski Milletvekili Ali Temür’e teşekkür etti
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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

225 Ocak 
2023 Çarşamba www.giresungundem.com
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 
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Kur’an Kursu 
öğrencileri şehidin 
mezarını ziyaret etti

GİRESUN (AA) - Espiye 
Müftülüğü, Erkek Yatılı Kur’an 
Kursu öğrencileri, şehit olan 
Piyade Sözleşmeli Er İsmail 
Ünal’ın mezarını ziyaret etti.

Şehit İsmail Ünal’ın kabri 
başında öğrenciler, şehitler 
için Kur’an-ı Kerim okudu, 

dua etti.
Espiye Müftüsü Osman 

Gülbe, şehitlere rahmet, 
ailelerine sabırlar dileyerek, 
“Rabbim bütün şehitlerimizin 
mekanlarını cennet eylesin 
ve bütün şehit ailelerine sabrı 
cemil ihsan eylesin.” dedi.

GiRESUN 2. OSB’DE TKDK ETKiSi
Bulancak OSB’nin Pa-

zarsuyu Köyü’nde yer 
aldığı için nüfus şartı 

aranmaksızın IPARD Progra-
mı kapsamında yer alan tüm 
sektörlerin desteklenebileceğini 
dile getiren TKDK Giresun İl 
Koordinatörü Emin Serdar Kur-
şun, KDV muafiyeti ile birlikte 
%40-70 arasında sağlanan hibe 
desteklerinin devam edeceğini 
duyurdu. 

Sadece yeni işletme/tesis 
kurulumu değil mevcut işletme 
ya da tesislerin modernizasyonu 
ve genişletilmesinin de destek-
lendiğini belirten İl Koordinatörü 
Kurşun; 

“Yeni işler yaratmak suretiyle 
istihdamın desteklenmesinin 
yanı sıra iş faaliyetlerinin gelişti-
rilmesi yoluyla da mevcut işlerin 
korunması ve bu şekilde kırsal 
alanlarda ekonomik faaliyet dü-
zeyinin yükseltilmesini amaçla-
maktayız. İlimizde kırsal alanda 
kurulacak olan gerek organize 
sanayi bölgeleri gerekse küçük 
sanayi sitelerinde, TKDK hibe 
programında bulunan yatırım 
konuları içinde olması halinde, 
inşaat ve makine ekipman te-

mini konusunda toplam yatırım 
tutarı 500.000 £ – 3.000.000 £ 
‘ya kadar ulaşan yatırımları des-
teklemeye devam edeceğiz.

Gıda sanayi, ahşap mobilya, 
metal işleri, doğal taş işleme, 
dokuma-tekstil sanayi, deri 
işleme gibi imalat sanayilerinde 
kurulacak organize ve küçük 
sanayi sitelerindeki yatırımcılara 
destek sağlanacağını söyleyen 
Kurşun; 

“İlçelerde kurulacak küçük 
sanayi sitelerinde sanayi bölge-

sinin belirlenmesi, imar planının 
yapılıp sanayi yatırım arsaları-
nın oluşturulması halinde, TKDK 
olarak İlimizde eksikliğini çokça 
hissettiğimiz, iş yeri temini ko-
nusunda çok önemli bir aşama 
sağlanmış olacaktır. 2. Organize 
Sanayi Bölgesi olan Bulancak 
Pazarsuyu’ nda yer talebinde 
bulunan, TKDK’ dan hibe alarak 
yatırım yapacak olan birçok 
yatırımcımız, organize sanayi 
bölgesindeki yatırım arsası azlı-
ğından uygun yer bulamadıkları-

nı ifade etmektedirler. Bu durum 
İlimize yapılabilecek birçok 
yatırımının önündeki en büyük 
engellerden biri olarak gözük-
mektedir. TKDK olarak talebimiz 
3. hatta 4. sanayi bölgelerinin 
ivedilikle hizmete sunulması, 
ilçelerdeki küçük sanayi sitele-
rinin alan olarak genişletilmesi 
ve yeniden kurulmaları suretiyle 
yatırım yapacak şahıs ve şirket-
lerin kolaylıkla iş yeri temininde 
bulunup Kurumumuza müracaat 
etmeleridir” dedi.

Dernek Başkanı Tülin Şenel’e 
ve muhtarlara sıcak ev sahipliği 
için teşekkür eden Işık  Gezmiş, 
yaptığı değerlendirmede,  “Kent-
lerimizde son yıllarda sürekli artış 
gösteren nüfus, aslında nüfus 
artışından daha çok, bir göç 
hareketinin sonucudur. Kent-
lerde nüfus artarken, köylerde 
nüfus azalması yaşanmaktadır. 
Özellikle son 30 yıldır köylerden 
kentlere, kentlerden de met-
ropollere artarak devam eden 
bir yer değişimi söz konusu-
dur. Göç eden nüfusla birlikte, 
kentlerde yaşam koşullarının 
çok zor olduğu yerleşim yerleri 
oluşmuş, kentlerin alt yapıları bu 
yükü taşıyamaz hale gelmiştir. 
Kentler çarpık yapılaşmaya ve 

sağlıksız nüfus artışına maruz 
kalmıştır. Anadolu’ da yazın 
köyde, kışın şehirde yaşama 
kültürü gelişmiş ve bu durum çift 
ikamet halini ortaya çıkarmıştır. 
Köylerde kışın da yaşamanın 
kalitesi ve avantajları arttırılırsa 
köydeki yaşam süresi on iki aya 
çıkacak, böylece kalabalıklaşan 
kent merkezleri de rahatlayacak-
tır. Göç bir an önce durdurulmalı, 
nüfusun kentlileşmesinin önüne 
geçilmeli ve hatta uygulanacak 
farklı politikalarla geriye göçü 
destekleyecek somut adımlar 
atılmalıdır.”dedi.

CHP Milletvekili aday adayı 
Elvan Işık Gezmiş, proje niteliğin-
deki  önerilerilerini şöyle açıkladı: 
“ Köyde üretilen ürünlerin kolay-

ca satılabilmesi için çokça özel 
alanlar oluşturulabilir. Böylece 
köyde üretenlerin gelir seviye-
si artırılabilir, yaşamını köyde 
sürdürebilmesi için gerekçe 
yaratılabilir.

Köylere okullar ve sağlık 
ocakları tekrar açılabilir. İn-
sanlarımız sırf okula yakın bir 
yerde ikamet etmek için şehirde 
yaşamak zorunda kalmayabilir. 

Böylece kışın kapanabilen köy 
yolları nedeniyle sağlık ve eğitim 
hizmetlerinden mahrum kalabile-
ceği endişesi ortadan kalkabilir. 
Köylerde ortak yaşam alanları 
oluşturulabilir. Köylerde yaşa-
yan nüfusun en azından günlük 
ihtiyaçlarını karşılayabileceği 
alışveriş alanlarının açılması 
teşvik edilebilir.

Üreticiyi eğitecek çeşitli kurs-
lar ve programlar geliştirilebilir.Bu 
programlara katılanlara sertifika 
verilerek belli alanlarda uzman-
laşma sağlanabilir. Üretim için 
çeşitli teşvikler verilebilir. Mesela 
sadece köyde yaşayanlara ma-
zot, gübre gibi zorunlu ihtiyaçlar 
indirimli olabilir.”

Haber: Namık BALTAOĞLU

CHP Milletvekili aday adayı Işık Gezmiş’ ten Merkez Muhtarlar Derneği’ne ziyaret

Köylerden Devam Eden  Göç Ele Alındı

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Kamu alacaklarında bir 
yapılandırma (yeni bir af) daha!..
20 yıllık iktidar döneminde 

hemen hemen iki yılda bir 
vergi barışı adı altında vergi 
borçlarına af çıkartılıyor!..

Bu yapılandırmalar ödeme 
sıkıntısına düşmüş iş adamları 
ve vatandaşlar açısından bir 
manada fevkalâde sevindirici 
ve önemli bir uygulama gibi 
görülse de;

‼Bu nev’i yapılandırmaların 
uzun aralardan sonra değil 
de çok sık yapılması aynı 
zamanda bir gerçeğin de ifşası 
sayılmaz mı?.. Demek ki, 
sistemde bir sıkıntı var!..

*
Ortada sistemi tıkayan, va-

tandaşı borç kıskacına sokan 
bir şeyler olmalı ki devlet bu 
tıkanıklığı açmak için, vatan-
daşa rahat nefes aldırmak için 
sık sık bu yapılandırmalara 
gidiyor!..

*
Ancak bu mevzuda esas 

sorulması ve sorgulanması 
gereken: 20 yıllık bir iktidar 
döneminde toplamda 10’un 
üzerinde (ortalama iki yılda bir) 
vergi barışı adı altında vergi 
borçlarına yapılandırmanın 
gerçek sebebi;

- Bu ikdidar döneminde 
öyle bir ekonomik yapı var ki, 
vatandaş vergi borçlarını dahi 
ödemekte zorlanıyor da onlara 
yardımcı olmak için midir?..

- Yoksa, (fısıltı gazetele-
rinde dolaşan iddialara göre) 
teşvik adı altında bazı şahıs-
lara dağıtılan ve zamanında 
ödenmeyen (geri dönmeyen) 
kredilerin faizlerinin affı ve kre-
di asıllarının ödeme sürelerini 
yeniden uzatmak için midir?..

- Ya da, yolsuzluğa adı 
karışan, haksız ve usulsuz 
kazançlarla aşırı zenginleşen, 

vergi ve borçlarını zamanında 
ödemeyerek bedava kredi 
olarak kullanan bazı ÖZEL iş 
insanlarını incelemeden muaf 
tutarak servetlerini meşrulaş-
tırmak için midir?..

*
Sık sık (iki yılda bir) yapılan 

ve yapılması olağan hale 
gelen böyle bir “vergi barışı” 
sisteminde vergilerin ve dev-
lete olan borçların zamanda 
ödenmesi hiç normal olabilir 
mi?..

- Böyle sık sık yapılan af 
kapsamındaki yapılandırmalar 
zamanında borçlarını ödeyen 
vergi mükelleflerine haksızlık 
yapılmış sayılmaz mı?.. 

- Borcunu zamanında öde-
meyenlere yeni ödeme imkân-
ları ve cezalarına af getirilmesi 
bir manada borcunu zamanın-
da ödeyenleri cezalandırmak 
olmaz mı?.. 

- Bu yapılandırmalarda 
borcunu zamanında ödeyenle-
re de (hiç değilse âdil olmanın 
gereği olarak) birtakım teşvik-
lerin tanınması gerekmez mi?..

*
Böyle bir sistemde, borçla-

rını zamanında ödemeyenler 
“AKILLI MÜKELLEF”, zama-
nında borcunu ödeyenler, 
devlete borçu olmayanlar 
“SAF (enayi!) MÜKELLEF” mi 
sayılacak?..

*
‼ Af edici olmak güzeldir… 

Lakin âdil af daha güzeldir!..
*
“Benim çırpınışlarım sevinç-

ten değildir. Ele geçirilmiş kuş 
da çırpınır. Umursamazlığım 
da sevincimden değil. Bazı 
olayları hatırlamamdandır.”  
(İbn-i Haldun)

Vesselam…

CHP Giresun İl Başkan Yar-
dımcısı Burak Esen,Giresun 
Belediye Başkanı Aytekin Şen-
likoğlu’nun seçim öncesi verdi-
ği sözleri yerine getiremediğini 
öne sürdü.Esen””Söz verdiği 
millet bahçesini yapamayan, 
dalçık projesini 4 yıldır sürekli 
yapıyoruz yapıyoruz diyerek 
bir şehri oyalayıp yapamayan, 
kültür sitesi binasını ihale bile 
edemeyen, çevre yolunun 
bırakın yapım ihalesini hala 
proje ihalesini bile yapamayan, 
özel idare adını yolsuzlukla 
yan yana kardeş yapan; bele-
diyeyi borç batağına soktuktan 
sonra plaja betondan dükkan 
yapıp satmayı, tahtadan yel 
değirmeni yapmayı, asfaltı sö-
küp küp taş döşemeyi Giresun 
halkına hizmet diye sunmaya 
çalışan acemi AKP’li yöne-
ticiler, mühendislik harikası! 
kavşak üzerinden bize laf ye-

tiştirmeye kalkmışlar. Burdan 
size ekmek çıkmaz, ötede 
oynayın laf oyunlarınızı. Tür-
kiye’de ki en yetersiz AKP 
kadroları Giresun’a denk gel-
mek zorunda mıydı acaba? 
Nedir bu çektiğimiz bu lafı 
çok ama icraatı hiç olmayan 
kadrolardan? Mayıs ayında 
sizden kurtulacağımız günü 
iple çekiyoruz.”dedi.

Haber: Hakan Çelebi

‘Şenlikoğlu Vaatlerini Unuttu’



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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FINDIK ÜRETİCİSİ GÜBRE 
DESTEĞİNİ HAK EDİYOR
Hükümetin gübre ve yem  

destek kararı çiftçiyi sevin-
dirdi.Ancak fındık üreticisi 
26 azot amonyum nitrat , 
yazlık gübrede , de aşırı 
bir tüketim söz konusu . Bu 
gübre çeşitinde indirime 
gidilmesi fındık üreticileri-
nin beklentileri arasında 2 
sırada yer aldı.

Fındık üretiçisi 1 srada 
destekleme alımlarının 
devam etmesini bekler . 2 
sırada ise verimi yükselte-
cek, ürün kalitesini artıra-
cak 26 azot yazlık gübrede 
de   20 lik indirim , sabit 
fiyat uygulamasının fındık 
üreticilerine de uygulanma-
sını beklemektedir.

Bu konuda başta ziraat 
odaları , TZOB Başkanı 
Şemsi Bayraktar başta 
olmak üzere tüm paydaşlar 
ın bu konuyu dile getirme-
leri , hükümetimizin de bu 
konuda desteklerini fındık 
üreticilerine de göstermeleri 
gerektiğini düşünüyorum.

Türk Ziraat Yüksek 
Mühendisleri Birliği Genel 
Başkanı Mehmet Ali Ünal, 
Tarım Kredi’nin yerinde bir 
adım attığını vurgulayarak, 
“Nisan ayına kadar fiyatla-
rın sabitlenmesi üreticimizin 
ciddi anlamda rahatlaması-
nı sağlayacaktır” dedi.

Ünal, Covid-19 salgını 
ve Rusya-Ukrayna savaşı-
nın getirdiği küresel enerji 
krizinin Türkiye’ye de yan-
sıdığını söyledi. Üreticinin 
kullandığı kimyevi gübrede 
hammaddenin doğal gaz 
olmasının doğrudan ürün 
fiyatlarını arttırdığını kayde-
den Ünal, “Tarımda kulla-
nılan taban gübresi ve üst 
gübrenin büyük bölümünü 

Rusya’dan temin ediyoruz. 
Bu yüzden Cumhurbaşka-
nı’mızın açıkladığı Tarım 
Kredi’de satılan DAP, üre, 
amonyum sülfat, 20-20-0 
ve nitropower gübrelerinde 
yüzde 13’e varan indirim 
yapılmasını son derece 
olumlu bir hamle olarak 
görüyoruz” diye konuştu.

Tarımsal üretimde üst 
gübrenin mart-nisan-mayıs 
döneminde uygulandığını 
dile getiren Ünal, “Nisan 
ayına kadar fiyatların 
sabitlenmesi üreticimizin 
ciddi anlamda rahatlama-
sını sağlayacaktır. Böylece 
çiftçimiz rahatça maliyet he-
sabını yapabilecek, ‘Acaba 
gübreye zam gelir mi’ diye 
düşünmek zorunda kalma-
yacaktır” şeklinde konuştu.

Tan da burada fındık üre-
ticilerinin de aynı beklentile-
ri seslendirmeleri gerektiği-
ni düşünüyorum .

Biz her yıl Kıbrıs adası 
kadar toprağın erezyonla 
denize dökülmesini yamaç-
larda fındık ocakları yetiş-
tirerek önledik , 2 gönüllü 
alayla ülkeyi kurtarmaya 
gittik .Dağ başlarına yaptı-
ğımız meskenlerde adeta 
karakol görevi yaparak 
toprakları bekledik. Ürettik ; 
ülkeye her yıl 2 milyar dolar 
kazandırdık .

Bu fedakarlıklarımız 
nedeniyle ödüllendirilmeyi 
bekleyen fındık üreticileri-
mizin , bu ayrımcılıkla ma-
dur edildiğini düşünüyorum.

Bu konunun talep halinde 
hükümetimize ulaştırıldığı 
anda gereken desteğin veri-
leceğine , fındık üreticisinin 
beklentisine kayıtsız kalın-
mayacağına inanıyorum.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN
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Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ
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Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası
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TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI
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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

Yürütülen görüşmeler-
de mutlu sona ula-
şılmasının ardından 

taraflar arasında 70 kadrolu 
işçiyi kapsayan 2 yıllık Toplu İş 
Sözleşmesi imzalandı.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu ile Belediye 
İş Sendikası arasında imza-
lanan sözleşme kapsamında 
işçilerin ücretinde ilk altı ay 
yüzde 35 oranında artış sağ-
landı. İkinci altı ay için ise me-
mura gelecek artış oranı kadar 
iyileştirme daha yapılacak.

Belediye Nikah Salonu’nda 
düzenlenen imza töreninde 
davul zurna ile karşılanan 

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu her zaman 
personelin yanında olduklarını 
belirterek: “Biz bir aileyiz ve 
ailemiz de her geçen güçleni-
yor.” dedi.

Ekonomik şartların göz 
önünde bulundurulan bir 

dönem yaşadıklarını vurgu-
layan Başkan Şenlikoğlu: 
“Toplam 14 milyon TL olarak 
ödediğimiz personel maaşı 
önümüzdeki ay ek ilavelerle 
birlikte 25 milyon TL olacak. 
Bu rakamı ödemek kolay değil. 
İşini emeğiyle yapan mesai 

arkadaşlarımız için şartları-
mızı elimizden geldiğince en 
üstte tuttuk. Yetkili sendika 
ile yaptığımız müzakereler 
sonrasında mutabakata vardık 
ve ücretlerinizde iyileştirme 
yaptık. Yılın ilk altı ay için 
yüzde 35 zam yaptık, ikinci altı 
ay ile önümüzdeki yıl için ise 
memura gelen zam oranında 
sizlere de zam uygulayacağız. 
Anlaşmamız hepimize hayırlı 
uğurlu olsun” dedi. 

Diğer yandan, yeni söz-
leşme çalışanlar tarafından 
sevinçle karşılanırken, tören 
toplu fotoğraf çekimiyle birlikte 
sona erdi.

GİRESUN BELEDİYESİ KADROLU İŞÇİLERLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALADI

İlk Altı Ay %35 Oranında Artış Sağlandı 

MHP’den Giresun Milletvekili 
aday adayı olacağı ifade edi-

len, Giresun Belediye Meclis Başkan 
Vekili ve MHP Giresun Belediye Meclis 
üyesi Dr. Hasan Yılmaz kendi ilçesi 
olan Keşap teşkilatını ziyaret etti.

“DOĞDUĞU TOPRAKLARDAN 
TAM DESTEK!”

Partililerin yoğun katılım gösterdi-
ği toplantıda hemşerilerinden destek 
isteyen Dr. Hasan Yılmaz, “Ülke-
mizin geleceği için çok önemli bir 
seçime giriyoruz. Bizlerde şehrimi-
zin ve Ülkemizin geleceği için kutlu 
bir yola çıktık. Bu süreçte özellikle 
doğduğum topraklar olan Keşap 
halkının ve teşkilatımızın partimize 
ve şahsıma desteği çok önemli. 
Sizden destek istiyorum” dedi.

MHP Keşap İlçe Başkanı Bayram 
Yılmaz Başkanlığında Keşap İlçe 
Teşkilatında düzenlenen toplantıda, 
Dr. Hasan Yılmaz’a tam destek verdi-

ğini ifade eden partililer; “Şehrimizin 
yetiştirdiği önemli tabiplerden birisi 
olan hemşerimiz Dr. Hasan Yılmaz’ın 
2019 yılında yapılan Mahalli idareler 
seçimlerinde göstermiş olduğu erdem-
lik Cumhur İttifakına başarı getirmiştir. 
Aynı azimle ve başarı ile çalışarak bu 
yıl içerisinde yapılacak Genel seçim-
lerde de başarılı olacağını ve şehrimizi 
Ankara’da en iyi şekilde temsil ede-
ceğine inanıyoruz ve destekliyoruz” 
dediler.

Karşılıklı görüş alışverişinin 
yapıldığı toplantıda İlçe Teşkilat 
mensuplarına teşekkür eden Yılmaz 
“Yıllardır mensubu olmaktan onur 
ve gurur duyduğum Ülkücü camia-
mızda artık hemşerilerime Milletve-
kili olarak hizmet etmek istiyorum. 
Görüyorum ki teşkilatlarımız bizden 
daha çok istiyor. Nasip olursa 
şehrimizde mutlaka Milletvekili ve 
Milletvekilleri çıkaracağız” dedi.

Doğduğu Topraklardan Tam Destek!
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 / 
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

Kukul beyin projesini hayata 
geçirdik. Rabbim Seyfettin 
kardeşimizin şehadetini kabul etsin. 
Bizlere destek veren başta 
şehidimizin ailesi olmak üzere tüm 
güzel insanlardan Allah razı olsun. 
Ptt-Der Ptt çalışanının vefa 
yüzüdür." dedi.
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Kur’an Kursu 
öğrencileri şehidin 
mezarını ziyaret etti

GİRESUN (AA) - Espiye 
Müftülüğü, Erkek Yatılı Kur’an 
Kursu öğrencileri, şehit olan 
Piyade Sözleşmeli Er İsmail 
Ünal’ın mezarını ziyaret etti.

Şehit İsmail Ünal’ın kabri 
başında öğrenciler, şehitler 
için Kur’an-ı Kerim okudu, 

dua etti.
Espiye Müftüsü Osman 

Gülbe, şehitlere rahmet, 
ailelerine sabırlar dileyerek, 
“Rabbim bütün şehitlerimizin 
mekanlarını cennet eylesin 
ve bütün şehit ailelerine sabrı 
cemil ihsan eylesin.” dedi.

GiRESUN 2. OSB’DE TKDK ETKiSi
Bulancak OSB’nin Pa-

zarsuyu Köyü’nde yer 
aldığı için nüfus şartı 

aranmaksızın IPARD Progra-
mı kapsamında yer alan tüm 
sektörlerin desteklenebileceğini 
dile getiren TKDK Giresun İl 
Koordinatörü Emin Serdar Kur-
şun, KDV muafiyeti ile birlikte 
%40-70 arasında sağlanan hibe 
desteklerinin devam edeceğini 
duyurdu. 

Sadece yeni işletme/tesis 
kurulumu değil mevcut işletme 
ya da tesislerin modernizasyonu 
ve genişletilmesinin de destek-
lendiğini belirten İl Koordinatörü 
Kurşun; 

“Yeni işler yaratmak suretiyle 
istihdamın desteklenmesinin 
yanı sıra iş faaliyetlerinin gelişti-
rilmesi yoluyla da mevcut işlerin 
korunması ve bu şekilde kırsal 
alanlarda ekonomik faaliyet dü-
zeyinin yükseltilmesini amaçla-
maktayız. İlimizde kırsal alanda 
kurulacak olan gerek organize 
sanayi bölgeleri gerekse küçük 
sanayi sitelerinde, TKDK hibe 
programında bulunan yatırım 
konuları içinde olması halinde, 
inşaat ve makine ekipman te-

mini konusunda toplam yatırım 
tutarı 500.000 £ – 3.000.000 £ 
‘ya kadar ulaşan yatırımları des-
teklemeye devam edeceğiz.

Gıda sanayi, ahşap mobilya, 
metal işleri, doğal taş işleme, 
dokuma-tekstil sanayi, deri 
işleme gibi imalat sanayilerinde 
kurulacak organize ve küçük 
sanayi sitelerindeki yatırımcılara 
destek sağlanacağını söyleyen 
Kurşun; 

“İlçelerde kurulacak küçük 
sanayi sitelerinde sanayi bölge-

sinin belirlenmesi, imar planının 
yapılıp sanayi yatırım arsaları-
nın oluşturulması halinde, TKDK 
olarak İlimizde eksikliğini çokça 
hissettiğimiz, iş yeri temini ko-
nusunda çok önemli bir aşama 
sağlanmış olacaktır. 2. Organize 
Sanayi Bölgesi olan Bulancak 
Pazarsuyu’ nda yer talebinde 
bulunan, TKDK’ dan hibe alarak 
yatırım yapacak olan birçok 
yatırımcımız, organize sanayi 
bölgesindeki yatırım arsası azlı-
ğından uygun yer bulamadıkları-

nı ifade etmektedirler. Bu durum 
İlimize yapılabilecek birçok 
yatırımının önündeki en büyük 
engellerden biri olarak gözük-
mektedir. TKDK olarak talebimiz 
3. hatta 4. sanayi bölgelerinin 
ivedilikle hizmete sunulması, 
ilçelerdeki küçük sanayi sitele-
rinin alan olarak genişletilmesi 
ve yeniden kurulmaları suretiyle 
yatırım yapacak şahıs ve şirket-
lerin kolaylıkla iş yeri temininde 
bulunup Kurumumuza müracaat 
etmeleridir” dedi.

Dernek Başkanı Tülin Şenel’e 
ve muhtarlara sıcak ev sahipliği 
için teşekkür eden Işık  Gezmiş, 
yaptığı değerlendirmede,  “Kent-
lerimizde son yıllarda sürekli artış 
gösteren nüfus, aslında nüfus 
artışından daha çok, bir göç 
hareketinin sonucudur. Kent-
lerde nüfus artarken, köylerde 
nüfus azalması yaşanmaktadır. 
Özellikle son 30 yıldır köylerden 
kentlere, kentlerden de met-
ropollere artarak devam eden 
bir yer değişimi söz konusu-
dur. Göç eden nüfusla birlikte, 
kentlerde yaşam koşullarının 
çok zor olduğu yerleşim yerleri 
oluşmuş, kentlerin alt yapıları bu 
yükü taşıyamaz hale gelmiştir. 
Kentler çarpık yapılaşmaya ve 

sağlıksız nüfus artışına maruz 
kalmıştır. Anadolu’ da yazın 
köyde, kışın şehirde yaşama 
kültürü gelişmiş ve bu durum çift 
ikamet halini ortaya çıkarmıştır. 
Köylerde kışın da yaşamanın 
kalitesi ve avantajları arttırılırsa 
köydeki yaşam süresi on iki aya 
çıkacak, böylece kalabalıklaşan 
kent merkezleri de rahatlayacak-
tır. Göç bir an önce durdurulmalı, 
nüfusun kentlileşmesinin önüne 
geçilmeli ve hatta uygulanacak 
farklı politikalarla geriye göçü 
destekleyecek somut adımlar 
atılmalıdır.”dedi.

CHP Milletvekili aday adayı 
Elvan Işık Gezmiş, proje niteliğin-
deki  önerilerilerini şöyle açıkladı: 
“ Köyde üretilen ürünlerin kolay-

ca satılabilmesi için çokça özel 
alanlar oluşturulabilir. Böylece 
köyde üretenlerin gelir seviye-
si artırılabilir, yaşamını köyde 
sürdürebilmesi için gerekçe 
yaratılabilir.

Köylere okullar ve sağlık 
ocakları tekrar açılabilir. İn-
sanlarımız sırf okula yakın bir 
yerde ikamet etmek için şehirde 
yaşamak zorunda kalmayabilir. 

Böylece kışın kapanabilen köy 
yolları nedeniyle sağlık ve eğitim 
hizmetlerinden mahrum kalabile-
ceği endişesi ortadan kalkabilir. 
Köylerde ortak yaşam alanları 
oluşturulabilir. Köylerde yaşa-
yan nüfusun en azından günlük 
ihtiyaçlarını karşılayabileceği 
alışveriş alanlarının açılması 
teşvik edilebilir.

Üreticiyi eğitecek çeşitli kurs-
lar ve programlar geliştirilebilir.Bu 
programlara katılanlara sertifika 
verilerek belli alanlarda uzman-
laşma sağlanabilir. Üretim için 
çeşitli teşvikler verilebilir. Mesela 
sadece köyde yaşayanlara ma-
zot, gübre gibi zorunlu ihtiyaçlar 
indirimli olabilir.”

Haber: Namık BALTAOĞLU

CHP Milletvekili aday adayı Işık Gezmiş’ ten Merkez Muhtarlar Derneği’ne ziyaret

Köylerden Devam Eden  Göç Ele Alındı

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Ali Zafer Topşir

Kamu alacaklarında bir 
yapılandırma (yeni bir af) daha!..
20 yıllık iktidar döneminde 

hemen hemen iki yılda bir 
vergi barışı adı altında vergi 
borçlarına af çıkartılıyor!..

Bu yapılandırmalar ödeme 
sıkıntısına düşmüş iş adamları 
ve vatandaşlar açısından bir 
manada fevkalâde sevindirici 
ve önemli bir uygulama gibi 
görülse de;

‼Bu nev’i yapılandırmaların 
uzun aralardan sonra değil 
de çok sık yapılması aynı 
zamanda bir gerçeğin de ifşası 
sayılmaz mı?.. Demek ki, 
sistemde bir sıkıntı var!..

*
Ortada sistemi tıkayan, va-

tandaşı borç kıskacına sokan 
bir şeyler olmalı ki devlet bu 
tıkanıklığı açmak için, vatan-
daşa rahat nefes aldırmak için 
sık sık bu yapılandırmalara 
gidiyor!..

*
Ancak bu mevzuda esas 

sorulması ve sorgulanması 
gereken: 20 yıllık bir iktidar 
döneminde toplamda 10’un 
üzerinde (ortalama iki yılda bir) 
vergi barışı adı altında vergi 
borçlarına yapılandırmanın 
gerçek sebebi;

- Bu ikdidar döneminde 
öyle bir ekonomik yapı var ki, 
vatandaş vergi borçlarını dahi 
ödemekte zorlanıyor da onlara 
yardımcı olmak için midir?..

- Yoksa, (fısıltı gazetele-
rinde dolaşan iddialara göre) 
teşvik adı altında bazı şahıs-
lara dağıtılan ve zamanında 
ödenmeyen (geri dönmeyen) 
kredilerin faizlerinin affı ve kre-
di asıllarının ödeme sürelerini 
yeniden uzatmak için midir?..

- Ya da, yolsuzluğa adı 
karışan, haksız ve usulsuz 
kazançlarla aşırı zenginleşen, 

vergi ve borçlarını zamanında 
ödemeyerek bedava kredi 
olarak kullanan bazı ÖZEL iş 
insanlarını incelemeden muaf 
tutarak servetlerini meşrulaş-
tırmak için midir?..

*
Sık sık (iki yılda bir) yapılan 

ve yapılması olağan hale 
gelen böyle bir “vergi barışı” 
sisteminde vergilerin ve dev-
lete olan borçların zamanda 
ödenmesi hiç normal olabilir 
mi?..

- Böyle sık sık yapılan af 
kapsamındaki yapılandırmalar 
zamanında borçlarını ödeyen 
vergi mükelleflerine haksızlık 
yapılmış sayılmaz mı?.. 

- Borcunu zamanında öde-
meyenlere yeni ödeme imkân-
ları ve cezalarına af getirilmesi 
bir manada borcunu zamanın-
da ödeyenleri cezalandırmak 
olmaz mı?.. 

- Bu yapılandırmalarda 
borcunu zamanında ödeyenle-
re de (hiç değilse âdil olmanın 
gereği olarak) birtakım teşvik-
lerin tanınması gerekmez mi?..

*
Böyle bir sistemde, borçla-

rını zamanında ödemeyenler 
“AKILLI MÜKELLEF”, zama-
nında borcunu ödeyenler, 
devlete borçu olmayanlar 
“SAF (enayi!) MÜKELLEF” mi 
sayılacak?..

*
‼ Af edici olmak güzeldir… 

Lakin âdil af daha güzeldir!..
*
“Benim çırpınışlarım sevinç-

ten değildir. Ele geçirilmiş kuş 
da çırpınır. Umursamazlığım 
da sevincimden değil. Bazı 
olayları hatırlamamdandır.”  
(İbn-i Haldun)

Vesselam…

CHP Giresun İl Başkan Yar-
dımcısı Burak Esen,Giresun 
Belediye Başkanı Aytekin Şen-
likoğlu’nun seçim öncesi verdi-
ği sözleri yerine getiremediğini 
öne sürdü.Esen””Söz verdiği 
millet bahçesini yapamayan, 
dalçık projesini 4 yıldır sürekli 
yapıyoruz yapıyoruz diyerek 
bir şehri oyalayıp yapamayan, 
kültür sitesi binasını ihale bile 
edemeyen, çevre yolunun 
bırakın yapım ihalesini hala 
proje ihalesini bile yapamayan, 
özel idare adını yolsuzlukla 
yan yana kardeş yapan; bele-
diyeyi borç batağına soktuktan 
sonra plaja betondan dükkan 
yapıp satmayı, tahtadan yel 
değirmeni yapmayı, asfaltı sö-
küp küp taş döşemeyi Giresun 
halkına hizmet diye sunmaya 
çalışan acemi AKP’li yöne-
ticiler, mühendislik harikası! 
kavşak üzerinden bize laf ye-

tiştirmeye kalkmışlar. Burdan 
size ekmek çıkmaz, ötede 
oynayın laf oyunlarınızı. Tür-
kiye’de ki en yetersiz AKP 
kadroları Giresun’a denk gel-
mek zorunda mıydı acaba? 
Nedir bu çektiğimiz bu lafı 
çok ama icraatı hiç olmayan 
kadrolardan? Mayıs ayında 
sizden kurtulacağımız günü 
iple çekiyoruz.”dedi.

Haber: Hakan Çelebi

‘Şenlikoğlu Vaatlerini Unuttu’
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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

425 Ocak 
2023 Çarşamba www.giresungundem.com

Giresun Belediyesi ta-
rafından sosyal bele-

diyecilik anlayışıyla şehrimize 
kazandırılan ve kaliteli bir 
eğitim sunan Bilgi Evleri eğitim 
öğretim ara tatilinde de faali-
yetlerine devam ediyor. 

Öğrencilerin boş zamanla-

rını faydalı bir şekilde geçir-
melerini sağlamak, ailelerin 
güvenle bırakabilecekleri 
vazgeçilmez ortamlar oluştur-
mak amacıyla Aksu, Hacısi-
yam (Kumyalı) ve Çıtlakkale 
mahallelerinde hayata geçiri-
len Bilgi Evleri faaliyetlerini ara 

vermeden sürdürüyor. 
Bu kapsamda, Bilgi Evleri 

Kış Okulu etkinlikleri 23-27 
Ocak ve 30 Ocak-3 Şubat ta-
rihleri arasında devam edecek 
olup, saat 09.00-17.00 saatleri 
arasında açık kalacak.

Kış Okulu etkinlik prog-

ramında; animatör etkinliği, 
çocuk tiyatrosu (1 Şubat 
2023), karaoke etkinliği, çocuk 
sineması, Turnuvalar; satranç 
turnuvası, akıl zeka oyunla-
rı turnuvası, dart turnuvası, 
masa tenisi turnuvası, ge-
leneksel oyunlar ile hayvan 

barınağı gezisi (2 Şubat 2023) 
yer alıyor.

Atölyeler ise seramik, temel 
resim, satranç, ebru, eva 
tasarım, kağıt sanatları, taş 
boyama, akıl zeka oyunlarını 
kapsıyor.

Güncel gelişmeler karşısın-

da kendini devamlı yenileyen 
Giresun Bilgi Evleri çocukların 
teknolojiye ayak uydurma ve 
kitapla kolayca buluşabildik-
leri vazgeçilmez bir yaşam 
alanı olurken, şehirde Bilgi Evi 
sayısının daha da artırılması 
hedefleniyor.

BiLGi EVLERi ‘KIS OKULU’ BASLADI
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Fosforlu 
Koltuk Değneği

Sezonun ikinci yarısı-
na galibiyetle başlama 
parolasıyla çıkılan Adana 
deplasmanından takımımız 
bir puan ile döndü. Oyunun 
geneline bakıldığında golü 
erken bulan Giresunspor, 
eksik kaldıktan sonra raki-
bini kendi birinci bölgesinde 
kabul etti ve deyim yerin-
deyse kalenin önüne oto-
büsü park etti. Her zaman 
olduğu gibi bu maçta da 
alan parsellemede başarılı 
olan ve boşluk vermeyen 
takımımız rakibine önemli 
fırsatlar vermeden maçı 
uzun süre götürdü. Bu 
süreçte savunma arkasına 
atılan uzun toplar vasıta-
sıyla hızlı hücum fırsatları 
kovalayarak skor üretmeye 
çalışan takımımız, rakibin 
üçüncü bölgesinde karar 
verme ve pozisyon sonuç-
landırmada yapılan hatalar 
sonucunda gol bulamadı. 
Giresunspor yarı alanına 
ve ceza sahasına yığılan 
oyunun kilidini takımımız 
eksik kalınca telaş ve panik 
atakları geliştiren Adana 
Demirspor, kalemize otuz-
dan fazla şut çekmesine 
ve ceza sahamıza kırktan 
fazla orta göndermesine 
rağmen duran top organi-
zasyonunda Onurcan’ın 
hatası ve yerleşim soru-
nu yaşayan savunmanın 
yüzünden boş kaleye topu 
yuvarlayan N’diaye’ye açtı 
ve takımımız galibiyeti 
elinden kaçırdı. Adana 
Demirspor penceresinden 
bakıldığında oyun ezberin-
den uzak, çarçabuk sonuç-
landırılmak istenen ataklar 
ya Giresunspor savunması 
tarafından savuşturuldu ya 
da Giresunspor savunması 
tarafından Adana De-
mirsporun daha başarısız 
olduğu kanat organizasyon-
larına ve ceza sahası şut-
larına yönlendirildi. Oysaki 
Adana Demirspor cephesi 
topla oynamak yerine topu 
Giresunspor’a bırakıp 
kendi yarı alanına çekilme-
yi deneseydi kalesinden 
uzaklaşan Giresunspor 
karşısında daha etkili atak-
lar bulabilirdi. Özetle Adana 
Demirspor’un telaş ve pa-
nik hücumları, Giresunspor 
savunma surları tarafından 
bertaraf edildi.

Maçın en kritik oyuncusu 
takımımız açısından yine 
Bajic oldu. Bajic, yaşına ve 
tecrübesine rağmen hem 
hızlı hücumlarda ağır kaldı 
hem de pozisyon sonuç-
landırmada karar vermekte 
zorlanarak skoru lehimi-
ze artıramadı. Özellikle 
Perez’in oyundan atılma-
sıyla sonuçlanan pozis-
yonun öncesinde Bajic’in 

karşı karşıya kaldığı anda 
topu auta dahi atıp atağı 
sonuçlandırması bekle-
nirken O, topu oyalayarak 
kaybetti ve kendisine olan 
inancın azalmasına sebep 
oldu. Oyunun içinde de 
varlık gösteremeyen Bajic, 
ne arkadaşlarına hava topu 
indirerek servis yapabildi 
ne de attığı paslar yerini 
buldu. Tüm bu eleştirilere 
rağmen yine de skor üreten 
Bajic, bu takımın hem en 
önemli hem de en tartışılan 
ismi olduğu aşikâr. 

Hakem yorumu yapmak-
tan hiç hoşlanmam çünkü 
hiçbir hakemin art niyetli 
olduğunu düşünmüyorum. 
Aynı şekilde maçın hakem-
leri de art niyetli değildi 
diye zannediyorum. Fakat 
gel gör ki Yasin Bey hata 
üstüne hata yaptı. Özellikle 
takımımız aleyhine yaptığı 
hatalar maç sonucuna doğ-
rudan etki edecek cinsten 
oldu. Gözünün önündeki 
pozisyonda penaltı vereme-
yip VAR’dan çağrı bekleyi-
şi, son temas rakibimizden 
olmasına rağmen aleyhi-
mize verilen korner kararı, 
Yusuf Sarı’nın doğrudan 
kırmızı kart görmesini ge-
rektiren hareketine sarı kart 
göstermesi ve en önemlisi 
Serginho’nun düşürülmesi 
sonucunda kazanılma-
sı gereken bariz penaltı 
çalamaması Yasin Bey’e 
haklı tepkiler doğmasına 
sebep oldu. Kulübümüzün 
idarecilerinden bu hatalar 
silsilesine ses yükseltilmesi 
gerekmektedir. Kulübün 
içinde bulunduğu durumlar 
göz önüne alındığında ta-
kımımız, böylesi kayıplara 
göz yumamaz.

Giresunspor, klasik 
Anadolu takımı kombiniyle 
bembeyaz gittiği kritik Ada-
na deplasmanında erken 
gol bulmasına rağmen 
uzun süre eksik oynaması 
ve fosforlu kıyafeti olan 
kişilerin umuyoruz ki art 
niyetsiz hataları neticesin-
de yediği gol nedeniyle bir 
puan ile yetinmek zorunda 
kaldı. 

Ocak ayının son maçın-
da Çotanak Stadyumunda 
ağırlayacağımız Galatasa-
ray maçında dolu tribünler 
önünde alınacak puan ya 
da puanlar takımımıza 
can suyu gibi gelecektir. 
Umuyoruz ki büyük Gire-
sunspor taraftarı, stadyumu 
hıncahınç dolduracak ve ta-
kımına sesinin yettiği kadar 
destek verecektir. 

Güzel günler göreceği-
mize inanıyoruz ve umut 
ediyoruz. Dualarımız ve 
çabamız hep daha iyi 
olmak için.

Konu ile ilgili Türkiye 
Faal Futbol Hakem-

leri ve Gözlemcileri Derneği 
(TFFHGD) Giresun Şube 
yönetimi tarafından yapılan 
açıklama ise şöyle:

“Giresun İl Özel İdaresi 
2022 yılı bütçesinden Gire-
sun ilinde faaliyet gösteren 
53 amatör spor kulübü ile 
amatör liglerde görev yapan 
futbol hakemlerine 650.000₺ 
tutarında spor malzemesi 

yardımı yapıldı. Gözlemcilere, 
hakemlere ve aday hakemlere 
dağıttığımız 90 adet yağmur-
luk yardımının yapılmasında 
büyük katkı ve desteğini esir-
gemeyen başta Sayın Valimiz 
Enver Ünlü olmak üzere, İl 
Genel Meclis Başkanı Ah-
met Şahin ve İl Genel Meclis 
üyelerine, İl Özel İdare Genel 
Sekreteri İbrahim Karaca ve 
emeği geçen tüm yetkililere 
şükranlarımızı sunarız.”

Hakemlere Spor Malzemesi Desteği…
Giresun İl Özel İdaresi, ilimizde faaliyet gösteren hakemlere 650 Bin TL tutarında spor malzemesi yardımı yaptı.

Keşap Belediyespor 
Farkı 4’e İndirdi

Bir Turnuvadan 
Daha Fazlası!

Görele Gençlik Merkezi tarafından 
“Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası” 
düzenlendi. 

Konu ile ilgili yapılan açıklamada” 
Görele Gençlik Merkezi faaliyetleri-
ne katılan gençlerimizin annelerine 
yönelik olarak Evinin Sultanları Voley-
bol Turnuvası düzenlendi. Velilerimiz 
çocuklarının atölye ve kulüp, hare-
ketlilik ve gönüllülük faaliyetlerinden 
faydalandığı Gençlik Merkezi’nin tadını 
çıkardırlar. Sevgili Gençler; Gençlik 
Merkezi faaliyetleri ücretsizdir. Sizler 
de Gençlik Merkezi faaliyetlerine ka-
tılabilirsiniz. www.gencizbiz.gsb.gov.tr 
adresinden Gençlik ile ilgili detaylı bilgi 
alabilirsiniz. www.gencnesever.com 
platformunda da aradığınız her şeyi 
bulabilirsiniz” denildi.

Keşap Belediyespor, Giresun 
Süper Amatör Lig’de bu sezon başa-
rılı bir performans sergilerken ,lider 
Yeniyolspor’un Bulancak deplasma-
nında 2 puan bırakması ile birlikte 
aradaki puan farkı 4’e indi.

Kırmızı-Yeşilli takımın Antrenörü 
Aziz Tekbaş, sezon başında kurduk-
ları kadronun karakter ve yapısının 
sağlam olması nedeniyle ligde bu 
seviyeye geldiklerini söyledi. Play-
off oynama rekabetini artırmayı 
hedeflediklerini kaydeden Tekbaş 
bu doğrultuda; Yeniyolspor’dan 
Muhammet, Batlamaspor’dan Bilal 
Dizdar, C.Örnekspor’dan Yunus ve 
Doğankentspor’dan kaleci Hakan’ı 
transfer ettiklerini kaydetti.

Tekbaş, puan farkını kapatacakla-
rına inandığını ve ellerinden gelenin 
en iyisini yapmaya gayret ettiklerini 
söyledi.

Keşap Belediyespor, son oynadı-
ğı karşılaşmada Doğankentspor’u 
2-0 mağlup ederken bu hafta sonu 
Pirazizspor’la deplasmanda karşıla-
şacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gi-
resun Merkez İlçe Gençlik Kolları 

tarafından Gençlik kolları İlçe Yönetimleri 
ve Üyelerinin katılım sağladığı, Futbol 
Turnuvası Bulancak GK - Görele GK ara-
sında oynanan final maçı ile sona erdi.

 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Giresun Merkez İlçe Gençlik Kolları 
Spor ve Kültürden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Muhammed Ateş’in düzen-
lendiği, Gençlik kolları İlçe Yönetimleri 
ve Üyelerinin katılım sağladığı Futbol 
Turnuvası Bulancak GK - Görele GK 
arasında oynanan final maçı ile sona 
erdi. Futbol Turnuvası hakkında açık-
lama yapan Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Giresun Merkez İlçe Gençlik Kol-
ları Başkanı Berat Turhan” Merkez İlçe 
Gençlik kollarımızın Spor ve Kültürden 
Sorumlu Başkan Yardımcım Muhammed 
Ateş’in öncülüğünde ve diğer ilçe gençlik 
kolları başkanlarımız ile istişare ederek 
böyle bir etkinlik yaptık. Düzenlediğimiz 
bu etkinliğe Görele, Bulancak, Merkez, 
Keşap, Tirebolu, Çanakçı ve Soğukpı-
nar Gençlik Kolları yönetimleri katılım 
sağladı” dedi .

Bu tür sosyal ve kültürel etkinlikle-
rin bundan sonrada süreceğini belirten 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun 

Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Berat 
Turhan” Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
gençlerimizin spora olan ilgisini önem-
siyoruz. Sporla ilgilenen gençler kötü 
alışkanlıklarından arınıp yanlış işlerin 
peşine düşmez. Biz bu tür turnuvaları 
önemsiyor ve destekliyoruz. Unutmaya-
lım ki insan olmanın, toplu yaşamanın, 
sağlıklı olmanın, tanışıp dost olmanın en 
çıkar yolu spordur. Spor yapılırken de 
hem sağlık için, hem dostluk için ve hem 
de sonuç da kazanmak için yapılır. Ancak 
asıl amaç kazanmak değil spor yapmak-
tır. Spor yapan taraflardan birisi olmaktır. 
Kazanılan başarılar, kazanılan kupalar 
şiltler zamanla unutulup gider. Dostluklar-
sa ölünceye kadar devam eder. Kısacası 
spor dostluktur, spor sağlıktır, spor en gü-
zel yaşam tarzıdır. Önümüzdeki süreçte 
daha kapsamlı ve geniş katılımlı turnuva-
lar düzenlemeyi planlıyoruz. GK turnuva-
mızda Yarı Final oynayan Bulancak GK - 
Görele GK maçında Finale Bulancak GK 
takımımız çıkmıştır. Turnuvayı organize 
eden CHP Giresun Merkez İlçe Genç-
lik Kolları Spor ve Kültürden Sorumlu 
Başkan Yardımcımız Muhammed Ateş ve 
ilçe gençlik kolları başkanımıza gönülden 
teşekkür ederim” dedi. 

Haber: Osman Yılmaz

‘TURNUVALARIMIZ
DEVAM EDECEK’

1957 Espiyespor- Tireboluspor :  4-0
Keşap Belediyespor- Doğankentspor :  2-0
İhsaniyespor- Batlamaspor :   4-2
Ali Durağı Gençlikspor- Yeniyolspor :  1-1
Es Es Gençlikspor – Pirazizspor :  7-1
14. HAFTA PROGRAMI
Pirazizspor- Keşap Belediyespor
Tireboluspor- Doğankentspor
Batlamaspor- Es Es Gençlikspor
Yeniyolspor – İhsaniyespor
1957 Espiyespor- Şebinkarahisar Belediyespor
AMATÖR 1.KÜMEDE TOPLU SONUÇLAR

1957 Ballıcaspor- Sökenspor :  0-7
Akınspor- 1977 Çınarlarspor :   4-0
Altunsuspor- Ören Belediyespor :  4-2
Yağlıderespor- Çotanak Gençlikspor :  1-1
Teyyaredüzüspor- Bulancak Bahçelievlerspor : 4-1
12. HAFTA PROGRAMI
Teyyaredüzüspor- Sökenspor
Ören Belediyespor- Bulancak Bahçelievlerspor
Samugüneyspor- Çotanak Gençlikspor
Yağlıderespor- 1977 Çınarlarspor
Altunsuspor-Akınspor 

Süper Amatör Kümede 
 Toplu Sonuçlar



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 625 Ocak 2023 Çarşamba
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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!

Eynesil Belediyespor 
Taraftarı Her Yerde!

Eynesilliler Derneği Baş-
kanı Ibrahim Karabektaş 
ve Eynesilli hemşerilerimiz 
3.lig 2.grupta mücadele 
eden  Amber Çay Eynesil 
Belediyespor’u, Lig’in 19. 
Haftasında deplasmanda 
karşılaştığı Ayvalıkgücü Be-
lediyespor maçında yalnız 
bırakmadılar. 

Balıkesir deplasmanında  

Amber Çay Eynesil Bele-
diyespor’un yanında olan 
Eynesilliler Derneği Başka-
nı Ibrahim Karabektaş ve 
Eynesilli hemşerilerimize 
teşekkür eden kulüpten 
yapılan açıklamada” Biz 
Eynesiliz diyerek bizleri Ay-
valık’ta yalnız bırakmayan 
taraftarlarımıza teşekkür 
ediyoruz” denildi.

Adana Demirspor gibi 
ligi dişli takımına 
karşı 10 kişi çok iyi 

bir mücadele ortaya koyan 
Giresunspor, şimdi gözünü 28 
Şubat tarihine dikti.

Ligin ilk devresinde dep-
lasmanda  mağlup ettiği lider 
Galatasaray’ı konuk edecek 
Yeşil- beyazlılar,yine aynı tari-
feyi uygulamak istiyor.

Ortalama
Giresunspor bu sezon 

deplasmanda oynadığı 11 
karşılaşmada maç başı bir 
puan ortalamasına sahip oldu. 

Yeşil-beyazlı ekibimiz 11 dış 
saha maçında toplamda 11 
puan elde etti. İki galibiyet, beş 
beraberlik, dört de yenilgi elde 
eden Çotanaklar, müsabaka 
başı 1 puan ortalamasına 
sahip. 

Çok formdalar
Ligde oynadıkları son 9 

maçı da kazandılar 8’i Süper 
Lig, 3’ü de Türkiye Kupası 
olmak üzere son 11 resmi ma-
çını da kazanan Galatasaray, 
12’de 12 için Antalyaspor’u 
konuk etti. Lider Sarı-Kırmızı-
lılar taraftarı önünde Akdeniz 

temsilcisini Mauro Icardi ve 
Floranus’un (k.k) golleriyle 2-1 
devirdi, Antalya engelini kayıp-
sız geçti. Kırmızı-Beyazlılar’ın 
galibiyet hasreti ise 6 maça 
yükseldi. Okan Buruk böyle-
likle ligde üst üste dokuzuncu 
galibiyetini aldı. 

Eski takımına karşı 
oynayamayacak!

Galatasaraylı futbolcu 
Abdülkerim Bardakcı, An-
talyaspor maçında gördüğü 
sarı kartla cezalı duruma 
düştü. Abdülkerim, bu hafta 
deplasmanda oynanacak 

Giresunspor karşılaşmasında 
görev alamayacak.

Spor Toto Süper Lig’in 20. 
haftasında evinde Antalyaspor 
ile karşılaşan Galatasaray’da 4 
futbolcu sarı kart sınırında yer 
alıyordu. Barış Alper Yılmaz, 
Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim 
Bardakcı ve Berkan Kutlu ceza 
sınırında bulunan isimlerdi. 
Mücadelenin 90+10. dakika-
sında sarı kart gören Abdül-
kerim Bardakcı cezalı duruma 
düştü. Abdülkerim, 21. haftada 
deplasmanda oynanacak 
Giresunspor maçında görev 
alamayacak.

AYNI TARiFE OLURSA 
SUPER OLUR
Ligin ilk devresinde mağlup ettiği lider Galatasaray’ı ağırlayacak 
olan Giresunspor’da hazırlıklar devam ederken Teknik adam Ha-
kan Keleş, oyuncularına rakibin değil kendilerinin ortaya koyaca-

ğı mücadelenin sonuca etki edeceğini ifade etti

Geçtiğimiz Çarşamba günü kendi 
evi ve seyircisi önünde 2022-23 EHF 
Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası’nda 
mücadele eden ve Çeyrek Finale yük-
selen İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 
konuk eden ve tek sayı farkla yeni-
len temsilcimiz Görele’nin Sultanları 
Görele Belediyesi Spor Kulübü, ligin 
12.haftasında ilk maçta 30-29 yendiği 
Ankara Temsilcisi Yeni Mahalle Bele-
diye Spor ile deplasmanda karşılaştı. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor 
Kompleksi’nde oynanan ve TRT Spor 
Yıldız kanalından canlı olarak yayın-
lanan müsabakayı  Serdar Özen ve 
Yunus Tomak ikilisi yönetti.

Görele’nin Sultanları Görele Beledi-
yesi Spor Kulübü, ligin 12.haftasında 
deplasmanda karşılaştığı Ankara 
Temsilcisi Yeni Mahalle Bele-
diye Spor’a 34-29 yenilirken, 
oyuncumuz kaptan Perihan 
Maçta 14 gol atarken, milli 
kalecimiz Serpil Abdioğlu kritik 
kurtarışları imza attı. 

ilk yarısı 19-11 ev sahibi 
Ankara Temsilcisi Yeni Mahalle 
Belediye Spor’un üstünlüğü ile 
sona eren müsabakada temsil-
cimiz Görele’nin Sultanlarının 

gollerini Perihan Topaloğlu Acar (14), 
Sevil Ay (4), Özge Yakar (4), Demet 
Sonkaya (3), Ayşenur Kara (3) ve 
Şerife Tunç attı. Ankara temsilcisi Yeni 
Mahalle müsabakası sonrası  açıkla-
ma  Görele’nin Sultanları baş antre-
nörü Mehmet Ali Binen” Maalesef dü-
şüşümüz devam ediyor. Sezonun en 
kötü maçını oynadık. Eksik ve sakat 
oyuncularımız var fakat bunun arkası-
na sığınamayız. Maçı kazanabilecek 
bir kadro ile sahadaydık. Maalesef 
olmadı. Bu oyuncu grubu ile çok güzel 
maçlar oynadık. Tekrar oynayabiliriz 
ve bunu başarmak için ne gerekiyorsa 
onu yapacağız. Hafta sonu içi saha 
müsabakasında İstanbul ekibi ile 
oynayacağız bu maç bizim için artık 
daha önemli bir hal aldı” dedi.

Giresun’u Süper Ligde temsil eden Görele’nin Sultanları Görele Belediyesi Spor Kulübü, 
ligin 12.haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankara Temsilcisi Yeni Mahalle Belediye 

Spor’a 34-29 mağlup olurken salonun yıldızı  attığı 14 golle Perihan oldu.
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