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ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN
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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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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?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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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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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI
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UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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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

SARI- KIRMIZI MİNİK 
SPORCULAR GELECEK 

İÇİN HAZIRLANIYORLAR
(Yazısı Sayfa 4’te)

   KARAHASAN  
SİGORTA 

Ömer 
KARAHASAN 

          * Trafik * Kasko  
        * Sağlık 

       • Konut * DASK 
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YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)
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(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

Sağlık 
yönetiminde

siyaset baskısı…

(Yazısı Sayfa 3’te)

Cengiz SAYDERE

İsmail Bektaşoğlu: TMO 
Ne Yapmaya Çalışıyor?

İyi Parti Giresun İl Başkanı İsmail 
Bektaşoğlu,TMO’yu eleştirdi. Bek-
taşoğlu”TMO ne yapmaya çalışıyor? 
“ dedi. Bektaşoğlu şöyle konuştu: “1 
Şubat Çarşamba günü TMO’nun resmi 
hesabından yayınlanan kabuklu fındık 
satışlarımız başlamıştır “haberiyle 
piyasalarda 63 TL  olan Giresun kalite 
fındık birden düşüşe geçmiştir. 2’DE

DOKAP’tan 
destek!..

SAYFA 3’TE

‘Önceliğimiz Yaya Güvenliği’

SAYFA 3’TE

Giresun Belediyesi, şehrin dört bir 
yanına daha konforlu ve güvenli 
yaya yolu kazandırmayı sürdürüyor

Piraziz’de açılışlarda 
bulunan İmamoğlu ardından 
Giresun’da Cuma namazı kıldı

Namaz sonrası Atapark’ta 
halka hitap eden İmamoğlu 
kendisine sahip çıkan halka 

teşekkür etti.İmamoğlu”Bu gü-
zel coğrafyaya gelmek bizleri 
mutlu etti. Piraziz’de güzel bir 
tesisi hizmete açtık.İstan-
bul’daki Giresunlulardan size 
selam getirdim.Sizlerin selamı-

nı da onlara götüreceğim 
.Burada 6 partinin il baş-
kanları ve Genel başkan 
yardımcılarımız da var.
İstanbul dünyanın en gü-
zel şehri haline geldi.Biz 
Türkiye’nin her bölge-
sine hizmet götürmeye 
çalışıyoruz.Bütün siyasi 
partilerin belediyelerine 
hizmet götürüyoruz.Katkı 
alan belediyelerin isimlerini 
açıklamıyoruz.Çünkü açıklar-
sak hemen görevden alırlar.16 
milyon İstanbullu’nun oyunu 
almış gibi eşit hizmet ediyo-
ruz.Biz ayrıştırmaya karşıyız.
İnsanları birbirinden ayıran 
aklı size şikayet ediyoruz.Biz 

insanları ayırmıyoruz”dedi
Seçimin iptali sonrasi Gi-

resun’da gördüğü ilgiyi unu-
tamadığını anlatan İmamoğlu 
“İstanbul’da 806 bin kez tokat 
yediler. 3 oydan birini hukuk-
suz sayıp seçimi iptal ettiler.
Şimdi de başka planlar yapı-
yorlar.Şu dağların çocuğu olan 

ben pes eder mi-
yim.Etmeyeceğiz 
.Ülkeye adil bir 
gelecek getirmek 
için yolumuza 
devam ediyoruz.
Memleketi ayağa 
kaldıracağız.
Sandıklarda bu 
iktidara “Hadi 
güle güle” diye-

ceğiz.Daha önce de söyledim.
Atı alan üsküdarı geçermiş. 
At da bizim üsküdar da bizim.
İlk seçimde bu iktidar gidecek.
Lütfen bize dualarınızı sürdü-
rün.”dedi.

İmamoğlu daha sonra Tirebo-
lu’da bir otelde partililerle yemek 

yedi.Ardından Eynesil’e geçen 
İmamoğlu ,Belediye Başkanı 
Ahmet Latif Karadeniz ile açılış 
ve ziyaretlerde bulundu.

Haber: Mustafa Cici

İmamoğlu: Herşey Güzel Olacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Giresun’a gelerek çeşitli açılış ve ziyaretlerde 

bulundu. Giresun’da il sınırında karşılanan İmamoğlu daha sonra Piraziz Belediyesi’ni ziyaret etti. 



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 
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com
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Sabır’dan TMO’nun Fındık 
Satışı İle İlgili İlginç Tespitler

KFMİB Başkanı Hasan Sabır, TMO’nun fındık satışı ile ilgili önemli tespitlerde bulundu
Karadeniz Fındık ve Mamul-

leri İhracatçıları Birliği Başkanı 
Hasan Sabır, “Kasım ayının 
2.yarısından itibaren ihracat 
piyasasında bir hareket olma-
masına rağmen iç piyasada 
aşırı bir hareketlilik yaşandı 
ve fiyatlar kısa sürede 60 TL 
üzerine kadar çıktı. Ancak aynı 
dönemde ihracat piyasalarına 
taze satışlar %50 civarında 
düşmeye başladı. Bunun da 
sebebi gayet açık, artık Türk 
ihracatçısı %80’lik bir üretim 
gücü ile piyasalara hükmetmi-
yor. Tam tersine her geçen yıl 
dünya üretimindeki payımız 
düşmektedir. O nedenle bizim 
piyasamızda fiyatlar aşırı artın-
ca, dış piyasada diğer üretici 
ülkelerin mallarına olan talep 
arttı ve hatta tarihte ilk defa 
ABD/Oregon’dan Avrupa’ya iç 
fındık ihracatı gerçekleşti. 

 Üstelik fiyat farkı %10’dan 
fazla olacak şekilde. Bu durum 
sürdürülemez. “dedi

Sabır, “Aslında ilk defa bazı 
alıcılarımızı bizler mecburen 
başka ülke satıcıları ile buluş-
turmuş olduk. İhracat piya-
sasında müşteri edinmenin 
maliyeti çok yüksektir ve kay-
bettikten sonra geri kazanmak 
da çok zordur. TMO, bu sene 
erkenden fiyat verip satışa fın-

dık çıkarması aslında onların 
da bu gerçekleri gördüğünün 
bir işaretidir. Bugün itibari ile 
ihracatımızın sene sonunda 
yaklaşık 290.000 - 300 000 
tona düşmesi bekleniyor. Bu 
durumda sezon sonunda eli-
mizde 150-200.000 ton fındık 
kalacak. Bunun manası şudur; 
bizim elimizde mal var ama biz 
satmıyoruz ve diğer üreticilerin 
daha yüksek fiyattan satma-
larına da yardımcı oluyoruz. 
Diğer üretici ülkelerle her sene 
toplantılar yaparız. Bunlar 
resmi toplantılardır ve devletler 
arasında yapılır. Bu seneki 
toplantıda, diğer fındık üreticisi 
ülkeler, ülkemizin fiyat politika-
sı için teşekkürlerini sundular” 
şeklinde konuştu

Sabır,  “Ülkemiz fındık üreti-
mi ve satışında liderliği elinden 
kaptırırsa hızla pazar kaybına 
uğrarız ve uzun vadede çok 
büyük, geri dönülemeyecek 
zararlar çekeriz. O nedenle 
büyük üretici olmanın verdiği 
sorumluluğu da üstlenerek 
gerekli arzı ihracat piyasala-
rına sunmamız gerekir. Elde 
olan bir malı yokmuş pahasına 
değerleyip satmaya çalışmak 
ancak diğer üretici ülkelerin 
ekmeğine yağ sürmek oluyor. 
İhracatçılar olarak hedefimiz 
çok satarak fiyat dengeleme-
sini yapabilmektir. Bu doğal 
denge oluştuğunda, ülkemizin 
liderliği hep baki olacaktır 
ancak suni fiyat artışları bizi 
felakete götürür. İşte TMO 
aslında bir bakıma bu suni 
fiyat artışına karşılık bir hamle 
yapmış oldu. O bakımdan 
olumlu karşılıyoruz. 

Ancak uzun vadede güncel 
uygulanan politikanın sürdü-
rülmesinin imkânsız olduğunu 
düşünüyoruz. Üreticimize 
gerçek manada destek veren 
bir politikaya dönülmelidir. 
Mevcut sistemde yalnızca 
TMO’ya mal verebilen ve/
veya malını satmadan belli bir 
zaman elinde tutmaya muk-
tedir olan üretici daha fazla 

gelir elde etmektedir. Yani, 
TMO bugüne kadar 160.000 
tona yakın ürün almışsa, bu 
üretimin %20’sine denk gelir, 
diğer taraftan bekletip satan 
da ancak %10 civarıdır. Bu du-
rumda üretimin aslında %70’i 
sistem dışında kalıyor. Aslın-
da mevcut politika onlara hiç 
dokunmuyor. Biz bu nedenle 
daha kapsayıcı bir politika 
olmasını istiyoruz. Üretimden 
gelen güçten korkmamalıyız. 
O nedenle desteğin, Doğrudan 
Gelir Desteği şeklinde devam 
etmesini ve fiyat mekaniz-
masının serbest piyasaya 
bırakılmasını istiyoruz. Tabi bu 
destek güncellenmelidir. 2013 
yılında 90 cent/kg’ken bugün 
bu destek 9 cent/kg olmuştur. 
Yani 10 kat azalmıştır. Yarısı 
verilmiş olsaydı 8.50 TL/kg’ye 
denk gelirdi. Bu gelirle köylü-
müzü gerçekten desteklemiş 
olacaktık ve hem piyasaya 
daha hızlı mal gelecek hem 
de ülke ihracatımız daha da 
artacaktı. Artan ihracat ise tek-
rardan fiyatların yükselmesini 
de sağlayacaktı ve en önemlisi 
Şili ve ABD/Oregon gibi son 5 
yıldır üretimlerini 100% artıran 
ülkelere teşvik yaratılmamış 
olacaktı.”şeklinde konuştu.

Haber: Osman Yılmaz

Bektaşoğlu: TMO Ne 
Yapmaya Çalışıyor?

TMO’nun duyurusuna 
göre iki bin yirmi bir 

mahsulü Levant kalite fın-
dıklar için elli sekiz lira, iki 
bin yirmi iki mahsulü lavant 
ve Giresun kalite kabuklu 
fındıklar için 61 lira, nu-
mune talebi halinde 65 TL 
şeklinde uygulanacaktır. Bu 
açıklamaya göre TMO ne 
yapmaya çalışıyor? Üretici-
yi desteklemesi gereken bir 
kurum bu açıklamayı neye 
göre yapmıştır .Gübre, ilaç, 
mazot girdilerinin yükseldiği 

şu zamanlarda emeğinin 
karşılığını almaya çalışan 
üreticiye mahsulünü beklet-
tiği için bir ceza mı kesil-
miştir? Maliyetinin altında 
fındık satmaya çalışan 
TMO bu fiyatlarla kimle-
rin kasasını doldurmaya 
çalışmaktadır? Bu açıklama 
ile fındık alım satım yapan 
esnaflarımızın da ellerinde 
olan mahsulden zarar et-
mektedir. Bu durumda TMO 
kime hizmet etmektedir.”

Haber: Fatma Uğurlu

‘Karardan memnun
olmayanlar stokçulardır’
Fındık sanayici ve ihracat-

çısı Edip Sevinç, TMO’nun 
aldığı fındık satış kararını 
olumlu olarak değerlendire-
rek; “TMO’nun piyasaların 
önünü açmak ve stokçuların 
spekülasyon heveslerine fırsat 
vermemek için yapacağı Türk 
fındığı ve ülkemiz açısından 
tamamen doğrudur” dedi.

Trabzon’da entegre fındık 
işleme tesisi ile sanayicilik ve 
ihracatçılık yapan Özgün Gı-
da’nın ortaklarından olan Edip 
Sevinç, fındık sektörünün bir 
bütün halinde değerlendirilme-
si ve ona göre uygulamaların 
yapılması gerektiğini belirte-
rek, TMO’nun son aldığı fındık 
satış kararı ile ilgili şu görüşleri 
savundu:

“Fiyat ilanından sonra 
piyasada fiyatların bu dere-
cede geri gelmesi stoklarda 
aşırı miktarda fındık olduğunu 
göstermektedir. TMO’nun satış 
kararına itiraz eden çevrelerin 
ellerindeki ürünü satamaya-
cakları endişesine kapılmaları 
da bunun göstergesidir. Çünkü 
daha kimse TMO’dan fındık al-
mamışken, piyasa fiyatlarının 
bu şekilde gerilemesinin başka 
bir izahı olamaz.”

Serbest piyasada herkes 
ve her kesimin istediği şekilde 
davranmasının en doğal 
hakları olduğunu belirten Edip 
Sevinç; “Ancak, devlet nasıl 
ki üreticiyi korumak için taban 
fiyat vererek alım yapıyor ve 
belli bir miktarda ürünü piya-

sadan çekiyor. Aynı devletin 
ihracatın önünü açmak ve 
fındığın spekülatif stok ürünü 
haline gelmesini engellemek 
de görevidir. Devlet de bu 
görevini, bu satış kararı ile ifa 
ediyor” dedi.

Bademin 2 katına yüksel-
mesi…

Devletin üretim ve ih-
racata dayalı bir kalkınma 
hedefini benimsediğine dikkat 
çeken Edip Sevinç; “Spekü-
latif hareketlerle fındık ihraç 
fiyatının Amerikan bademinin 
neredeyse 2 katına kadar 
yükselmesi ancak birilerine 
menfaat sağlayabilir. Üreticiye 
ve ülkemize yarar sağlamaz” 
diyerek açıklamasını şöyle 
tamamladı:

“Esasen, Sayın Cum-
hurbaşkanı zaten sezon 
başında ilan ettiği destekle-
me fiyatı ile ve daha sonra 
da serbest piyasada belli 
bir yere yükselen fiyatlarla 
üretici memnun edilmiştir. 
Memnun olmayan kesim 
stokçulardır. Sonuçta bu bir 
ticari tavırdır. Herkes aldığı 
riskin bedelini öder ya da 
ödemez. Bunlar piyasanın 
gerekleridir. TMO doğru yap-
mıştır. Bugüne kadar yaptığı 
büyük yanlışları söylerken, 
doğruyu da söylemek göre-
vimizdir. Bundan sonra da 
özellikle dünya piyasalarını 
bilen uzmanların görüşlerine 
başvurulması da devletimi-
zin menfaati gereğidir.”

Yakınlarının cenazesine giderken devrilen otomobilde ölen 3 kişinin cenazesi defnedildi

Gözyaşları sel oldu aktı

Yakınlarının cena-
zesi için Giresun’a 

giderken Sivas’ta meydana 
gelen trafik kazasında 
hayatını kaybeden 3 kişinin 
cenazesi toprağa verildi.

Sivas’ın Koyulhisar ilçe-
sinde dün meydana gelen 
trafik kazasında yaşamını 
yitiren Salih ve babası Bilal 
Konukçu (68) ile Muharrem 
Önsöz’ün (66) cenazeleri, 
Giresun’un Alucra ilçesine 
getirildi. Cenazeler, Alucra 
Merkez Büyük Camisi’nde 
kılınan namazın ardından 
ilçeye bağlı Aktepe köyün-
deki aile kabristanlığına 
defnedildi.

Cenaze törenine, Ko-
nukçu ve Önsöz aileleri ve 
yakınlarının yanı sıra Aluc-
ra Kaymakamı Muhammet 
Cengiz, Alucra Belediye 
Başkanı Suat Aybar ile 

vatandaşlar katıldı.
Alucra ilçesinde iki gün 

önce minibüsün çarpması 
sonucu hayatını kaybeden 
Hasan Hastaoğlu’nun ce-
naze törenine katılmak için 
dün Sivas’tan yola çıkan 
Salih Konukçu yönetimin-
deki 34 ES 1821 plakalı 
otomobil, D-100 kara 
yolunun Koyulhisar ilçesi 
Yemişli mevkisinde devrildi. 
Kazada sürücü ile bera-
berindeki Bilal Konukçu 
ve Muharrem Önsöz olay 
yerinde hayatını kaybetti, 
Döndü Önsöz ise yara-
landı. Öte yandan, Hasan 
Hastaoğlu’nun da Aktepe 
köyünde bir süre önce 
vefat eden akrabasının 
ailesine taziye ziyaretinden 
dönerken kaza geçirdiği 
öğrenildi.

GİRESUN (AA)
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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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Sağlık Bakanlığının, bakanlı-
ğa bağlı kurum ve kuruluşlarında 
liyakati esas almadan yaptığı 
sözleşmeli atamalar nedeniyle 
yaşanan sorunlar karşısında 
adeta gözler kör, kulaklar sağır. 
Bakanlık yetkilileri yapılan tüm 
eleştirileri görmezden gelerek ve 
sözleşmeli yöneticilik sistemine 
devam ediyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı 
kurum ve kuruluşlarda 663 sayılı 
KHK ile uygulanmaya başlayan 

sözleşmeli yöneticilik sisteminde, 
yapılan atamalarda liyakat esaslı 
hiç bir kıstas yok. Tabi kıstas yok 
derken, son yılların  en önemli 
kıstası olan siyasi referansı 
unutmamak gerek. Yani mevcut 
iktidar partisinden referansınız 
yoksa, üst üste 10 tane diploma 
koysanız, onlarca sertifika alsa-
nız da, yönetici olmanızda hiç bir 
faydası yok. Sözleşmeli olarak 
göreve başlayan idarecinin mev-
zuat bilmesine, bakanlık ile ilgili 

işleyişi bilmesine de gerek yok. 
Nasıl olsa öğrenir. Sözleşme 
imzalayıp yönetici olacak kişilerin 
memur olmasına bile gerek yok. 
Geçmişte memur olmayan, çaycı 
çorbacı,  pek çok kişi hastane-
lere idareci olarak atanmıştı. 
Devlet Hastanelerimizde halen 
memur olmayan yöneticiler mev-
cut. Devlet hastanesine yönetici 
olmanız için, lisans mezunu 
olmanız yeterli.

Sağlık Bakanlığına siyasetten 
yakın ve özel dostları olan bir öğ-
retmen, bir polis ya da, herhangi 
bir kamu kurumundaki memur 
Sağlık Bakanlığında herhangi bir 
yönetici kadrosuna gelebilir. 

663 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle (KHK) Sağlık Ba-
kanlığına Bağlı kurumlar Merkez 
teşkilatı, Halk Sağlığı ve Kamu 
Hastaneleri olarak üçe ayrılmıştı. 
Kamu hastaneleri tam bir ticari 
işletmeye dönüştürülmüş ve 
gurup, gurup ayrılan hastanelerin 

başına para yöneticileri (CİO)’lar 
atanmıştı. Atanan yöneticilerin 
en önemli görevi ise vatandaşın 
sağlığını korumaktan ziyade, 
kurumlara para kazandırmaktı. 
Yöneticilerin başarı kriterlerinin 
ilk sırasında ise kuruma para 
kazandırmak vardı.

Bu üç kurum arasında 
personel geçişleri o kadar 
zorlaştırılmıştı ki, bakanlık 
içerisindeki bir kurumdan diğer 
kuruma geçiş adeta bir başka 
bakanlıktan, mesela Tarım 
Bakanlığından Sağlık Bakanlı-
ğına geçiş gibi zorlaştırılmıştı. 
Neyse ki, kurumlar birleştirildi. 
O dönemde kurumları ayırma-
nın yanlış olduğunu defaten 
dile getirdiğimizde ise,  pek çok 
bürokrat ve siyasi uygulamanın 
doğru olduğunu savunuyorlardı. 
Bu gün ise uygulamanın yanlış 
olduğunu hemen herkes söyle-
yebiliyor.

Hatta bu gün pek çok siyasi 

ve bürokrat 663 sayılı KHK 
uygulamasının FETÖ projesi 
olduğunu da ifade ediyor. Peki 
o zaman 663 sayılı KHK FETÖ 
projesi ise, genel uygulamasın-
dan vazgeçildi de, sözleşmeli 
yöneticilikten niye vazgeçilme-
di? Neden sözleşmeli yöne-
ticiliğe halen devam ediliyor? 
Siyaset neden sözleşmeli 
yöneticilikten vazgeçmiyor? der-
seniz? Tek referansın siyaset 
olduğu sözleşmeli yöneticilikte, 
ipler siyasilerin elinde de ondan 
vazgeçilmiyor maalesef. Sağlık 
Bakanlığına bağlı kurum ve 
kuruluşlar ülkemizde en fazla 
siyasileşen, siyasilerin direk 
müdahale edebildiği kurum-
la haline geldi maalesef. Bu 
durumdan siyasi referansla 
gelen idarecilerimizde şikâyetçi. 
Çünkü siyasilerin müdahale-
sinden bürokratlarımızda da iş 
yapamaz durumda. 

Sözleşmeli yöneticilik gelme-

den önce Sağlık Bakanlığına 
bağlı kurum ve kuruluşlarda 
görev alan müdür,  müdür mu-
avini gibi yöneticiler görevde 
yükselme sınavlarıyla atanırlardı. 
Bu liyakatli ve görevde yükselme 
sınavı ile gelmiş idarecilere ne 
olduğu belli olmayan araştırmacı 
unvanları verilerek görevlerinden 
el çektirildiler. 

Sürekli işçi kadrosunda 
çalışan işçilerle birlikte Sağlık 
Bakanlığında çalışan sayısı yak-
laşık 1 milyon civarında. Sözleş-
meli yöneticilerde muhtemelen 
10 bin civarındadır. Gücünü 
devletten değil de, siyasetten 
aldığını düşünen sözleşmeli 
yöneticilerin bazılarının kanun 
tanımadığı, personele eziyet 
ettiği, sendikal ayrımcılık yaptığı 
da, hemen her zaman şahit 
olduğumuz durumlar.

Ortada bir gerçek var ki, söz-
leşmeli yöneticilikten bir an önce 
vazgeçilmesi gerekliliği.

Sağlık yönetiminde
siyaset baskısı…

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ
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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

Cengiz 
SAYDERE

(BASK Giresun Şube Başkanı)

Fen İşleri Müdürlüğü ekiple-
ri, saha araştırmalarının yanı 
sıra, vatandaşlardan da gelen 
talep üzerine mahallelerin 
ihtiyaç duyduğu çalışmaları 
kesintisiz olarak sunmaya 
devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler tara-
fından Teyyaredüzü Mahal-
lesi Bahtiyar Aydın Caddesi, 
Hacısiyam Mahallesi Bozbağ 
Caddesi ve Çıtlakkale Ma-
hallesi 121 Nolu Sokak’ta 
kaldırım yenileme çalışması 

gerçekleştiriliyor.
Şehir genelinde farklı 

mahallelerde gün boyunca 
çalışmalarını sürdüren ekipler, 
amaçlarının mahalle sakinle-
rine daha sağlıklı ve konforlu 
bir yaşam sunmak olduğunu 
belirterek: ‘’Hizmetin en güze-
lini vermeye devam edeceğiz, 
kaldırım ve yol yapım onarım 
çalışmaları şehrin ihtiyaç 
duyulan noktalarında aciliyet 
sırasına göre devam edecek” 
dedi.

DOKAP Giresun’da 
uygulanacak 15 

projeye destek verecek

Türkiye fındık ihracat 
sezonunun ilk 5 ayında 

884 milyon dolar kazandı

GİRESUN (AA) - Doğu 
Karadeniz Projesi (DOKAP) 
Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığınca, Giresun’da 
eğitim, tarım, ulaşım, turizm 
ve sulama alanlarında 
uygulanacak 15 projeye 
destek verilecek.

Vali Enver Ünlü, DOKAP 
Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığında organize 
edilen toplantıda, projelerin 
Giresun’a sağlayacağı ka-
zanımlar hakkında katılım-
cılara bilgi aktardı.

Tanıtımları yapılan pro-
jelerin protokolü, Vali Ünlü, 
DOKAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanı Hakan Gül-
tekin, İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri İbrahim Karaca, İl 
Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul 
Tosunoğlu, Tarım ve Orman 
İl Müdürü Muhammet Angın 
arasında imzalandı.

Projelerin 10’u İl Özel 
İdaresi, 4’ü Tarım ve Or-
man İl Müdürlüğü, 1’i de İl 
Milli Eğitim Müdürlüğünce 
hayata geçirilecek.

‘Önceliğimiz Yaya Güvenliği’
Giresun Belediyesi, şehrin dört bir yanına daha konforlu ve güvenli yaya yolu kazandırmayı sürdürüyor

Giresun’da etkili olan kar yağışı fındık üreticilerini sevindirdi

Üreticilerin Kar Sevinci
Giresun Ziraat Odaları 

(GZO) Koordinasyon 
Kurulu Başkanı Abdul-

lah Şahin, kentin yüksek kesim-
lerinde dün geceden itibaren 
etkili olan karın fındık üreticilerini 
sevindirdiğini söyledi.

Şahin, AA muhabirine, çiftçi-
lerin uzun süredir beklediği karın 
sahilden 400 metre ve üzerindeki 
bölgelerde etkili olduğunu belirtti.

Fındığın kış döneminde belli 
bir süre soğuğa ihtiyacı olduğu-
na dikkati çeken Şahin, şunları 
kaydetti:

“Aralık ve ocak aylarında hava 

sıcaklığının mevsim normallerinin 
üzerinde seyretmesi nedeniyle 
fındık bitkisinde doğum süreci 
hızlanmıştı. Bölge çiftçimiz uzun 
süredir kar yağışını bekliyordu. 
Nihayet dün geceden itibaren 
de orta ve yüksek kesimlerde 
yağış başladı. Çiftçimizin yüzünü 
güldürdü. Zamanında yağan kar 
fındık için faydalıdır. Şimdi ise 
karın sahile inmesini bekliyoruz.”

Şahin, GZO olarak çiftçilere 
ürünlerini tarım sigortası ile gü-
vence altına almaları çağrısında 
bulunduklarını da ifade etti.

GİRESUN (AA)

Türkiye, 2022-2023 fındık 
ihraç sezonunun ilk beş 
ayında 153 bin 275 ton fındık 
satarak 883 milyon 567 bin 
187 dolar gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve 
Mamulleri İhracatçıları Birli-
ğinden yapılan yazılı açıkla-
mada, 2022-2023 ihracat 
sezonunun ilk beş ayı olan 
1 Eylül 2022-31 Ocak 2023 

dönemine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, söz konusu 

dönemde yurt dışına 883 
milyon 567 bin 187 dolar 
karşılığında 153 bin 275 ton 
fındık satıldığı kaydedilerek, 
ocak ayı ihracatının ise 22 
bin 870 ton fındık karşılığı 
142 milyon 683 bin 765 dolar 
olduğu kaydedildi. 

GİRESUN (AA)

Görele Şair ve Yazarlar 
Derneği Başkanı, şair ve yazar 
Nihat Öztürk Görele’nin bir kültür 
şehri olması gerektiğini söyledi. 
Nihat Öztürk yaptığı açıklamada; 
Görele’nin geçmişten günümüze 
çok önemli kültür ve sanat adam-
ları yetiştirdiğini, bunun yanında 
kemençenin de başkenti olduğunu 
ifade ederek, kemençe kültürü-
nün yanında ilçenin yetiştirdiği 
kültür ve sanat adamlarıyla da 
ilgili tanıtım çalışmaları yapılması 
gerektiğini belirtti. 

Görele’de yapılan Kemençe ve 
Horan Festivali’nin ilçenin tanıtı-

mında çok önemli bir etkinlik ol-
duğuna işaret eden Nihat Öztürk, 
ilçenin yetiştirdiği kültür ve sanat 
adamlarıyla ilgili de etkinlikler 
yapılarak ilçenin kültürel varlıkları-
na dikkat çekilmesi gerektiğini bil-
dirdi. Görele’nin bir kültür şehrine 
dönüşmesini sağlayacak oldukça 
geniş bir zenginliğe sahip olduğu-
nu kaydeden Nihat Öztürk yaptığı 
açıklamada şunları dile getirdi:

“ Giresun’un Görele ilçesi 
Hasan Ali Yücel’den bugüne çok 
değerli kültür ve sanat adamları 
yetiştirmiştir. Bedri Rahmi Eyü-
boğlu, Hamit Görele Görele’de 

doğmuştur. Bestekâr ve solist 
Kemal Gürses, şair ve bestekâr 
Fethi Karamahmutoğlu, klasikler 
arasına girmiş şarkıların güftesini 
yazan şair Ahmet Kaçar, Hasan 
Lami Ergül Görelelidir. Ali Hay-
dar Karahacıoğlu Görelelidir. 
İlçeye yapılan Kemençe Kültür 
Parkı’nın çevresine bu kültür ve 
sanat adamlarının fotoğrafları ve 
kısa hayat hikâyeleri yazılarak 
tanıtımları yapılmalıdır. Kemen-
çe müzesini gezenler çıkışta bu 
fotoğrafları da görmelidir. İlçede 
bu sanatçılarla ilgili etkinlikler 
düzenlenerek yaşamları ve eser-

leri anlatılmalıdır. Bu çalışmalar 
yerel yönetimlerin öncülüğünde 
yapılmalı, eğitim kurumlarıyla ilgili 
sivil toplum kuruluşlarından ve 
bu konularda çalışmalar yapan 
kişilerden destek alınmalıdır.”

Görele Şair ve Yazarlar Derne-
ği olarak yapılacak çalışmalarda 
görev alabileceklerini belirten 
Nihat Öztürk, Görele’nin böylesine 
zengin değerlere sahip bir ilçe 
olmasının ilçenin tanıtılması için 
çok önemli bir anlam taşıdığını, bu 
zenginlikten yararlanmak için her 
geçen günün bir kayıp olduğunu 
kaydetti.            Ahmet CEYLAN

ÖZTÜRK:  Görele kültür şehri olmalı
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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

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

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…
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“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

***
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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Sabır’dan TMO’nun Fındık 
Satışı İle İlgili İlginç Tespitler

KFMİB Başkanı Hasan Sabır, TMO’nun fındık satışı ile ilgili önemli tespitlerde bulundu
Karadeniz Fındık ve Mamul-

leri İhracatçıları Birliği Başkanı 
Hasan Sabır, “Kasım ayının 
2.yarısından itibaren ihracat 
piyasasında bir hareket olma-
masına rağmen iç piyasada 
aşırı bir hareketlilik yaşandı 
ve fiyatlar kısa sürede 60 TL 
üzerine kadar çıktı. Ancak aynı 
dönemde ihracat piyasalarına 
taze satışlar %50 civarında 
düşmeye başladı. Bunun da 
sebebi gayet açık, artık Türk 
ihracatçısı %80’lik bir üretim 
gücü ile piyasalara hükmetmi-
yor. Tam tersine her geçen yıl 
dünya üretimindeki payımız 
düşmektedir. O nedenle bizim 
piyasamızda fiyatlar aşırı artın-
ca, dış piyasada diğer üretici 
ülkelerin mallarına olan talep 
arttı ve hatta tarihte ilk defa 
ABD/Oregon’dan Avrupa’ya iç 
fındık ihracatı gerçekleşti. 

 Üstelik fiyat farkı %10’dan 
fazla olacak şekilde. Bu durum 
sürdürülemez. “dedi

Sabır, “Aslında ilk defa bazı 
alıcılarımızı bizler mecburen 
başka ülke satıcıları ile buluş-
turmuş olduk. İhracat piya-
sasında müşteri edinmenin 
maliyeti çok yüksektir ve kay-
bettikten sonra geri kazanmak 
da çok zordur. TMO, bu sene 
erkenden fiyat verip satışa fın-

dık çıkarması aslında onların 
da bu gerçekleri gördüğünün 
bir işaretidir. Bugün itibari ile 
ihracatımızın sene sonunda 
yaklaşık 290.000 - 300 000 
tona düşmesi bekleniyor. Bu 
durumda sezon sonunda eli-
mizde 150-200.000 ton fındık 
kalacak. Bunun manası şudur; 
bizim elimizde mal var ama biz 
satmıyoruz ve diğer üreticilerin 
daha yüksek fiyattan satma-
larına da yardımcı oluyoruz. 
Diğer üretici ülkelerle her sene 
toplantılar yaparız. Bunlar 
resmi toplantılardır ve devletler 
arasında yapılır. Bu seneki 
toplantıda, diğer fındık üreticisi 
ülkeler, ülkemizin fiyat politika-
sı için teşekkürlerini sundular” 
şeklinde konuştu

Sabır,  “Ülkemiz fındık üreti-
mi ve satışında liderliği elinden 
kaptırırsa hızla pazar kaybına 
uğrarız ve uzun vadede çok 
büyük, geri dönülemeyecek 
zararlar çekeriz. O nedenle 
büyük üretici olmanın verdiği 
sorumluluğu da üstlenerek 
gerekli arzı ihracat piyasala-
rına sunmamız gerekir. Elde 
olan bir malı yokmuş pahasına 
değerleyip satmaya çalışmak 
ancak diğer üretici ülkelerin 
ekmeğine yağ sürmek oluyor. 
İhracatçılar olarak hedefimiz 
çok satarak fiyat dengeleme-
sini yapabilmektir. Bu doğal 
denge oluştuğunda, ülkemizin 
liderliği hep baki olacaktır 
ancak suni fiyat artışları bizi 
felakete götürür. İşte TMO 
aslında bir bakıma bu suni 
fiyat artışına karşılık bir hamle 
yapmış oldu. O bakımdan 
olumlu karşılıyoruz. 

Ancak uzun vadede güncel 
uygulanan politikanın sürdü-
rülmesinin imkânsız olduğunu 
düşünüyoruz. Üreticimize 
gerçek manada destek veren 
bir politikaya dönülmelidir. 
Mevcut sistemde yalnızca 
TMO’ya mal verebilen ve/
veya malını satmadan belli bir 
zaman elinde tutmaya muk-
tedir olan üretici daha fazla 

gelir elde etmektedir. Yani, 
TMO bugüne kadar 160.000 
tona yakın ürün almışsa, bu 
üretimin %20’sine denk gelir, 
diğer taraftan bekletip satan 
da ancak %10 civarıdır. Bu du-
rumda üretimin aslında %70’i 
sistem dışında kalıyor. Aslın-
da mevcut politika onlara hiç 
dokunmuyor. Biz bu nedenle 
daha kapsayıcı bir politika 
olmasını istiyoruz. Üretimden 
gelen güçten korkmamalıyız. 
O nedenle desteğin, Doğrudan 
Gelir Desteği şeklinde devam 
etmesini ve fiyat mekaniz-
masının serbest piyasaya 
bırakılmasını istiyoruz. Tabi bu 
destek güncellenmelidir. 2013 
yılında 90 cent/kg’ken bugün 
bu destek 9 cent/kg olmuştur. 
Yani 10 kat azalmıştır. Yarısı 
verilmiş olsaydı 8.50 TL/kg’ye 
denk gelirdi. Bu gelirle köylü-
müzü gerçekten desteklemiş 
olacaktık ve hem piyasaya 
daha hızlı mal gelecek hem 
de ülke ihracatımız daha da 
artacaktı. Artan ihracat ise tek-
rardan fiyatların yükselmesini 
de sağlayacaktı ve en önemlisi 
Şili ve ABD/Oregon gibi son 5 
yıldır üretimlerini 100% artıran 
ülkelere teşvik yaratılmamış 
olacaktı.”şeklinde konuştu.

Haber: Osman Yılmaz

Bektaşoğlu: TMO Ne 
Yapmaya Çalışıyor?

TMO’nun duyurusuna 
göre iki bin yirmi bir 

mahsulü Levant kalite fın-
dıklar için elli sekiz lira, iki 
bin yirmi iki mahsulü lavant 
ve Giresun kalite kabuklu 
fındıklar için 61 lira, nu-
mune talebi halinde 65 TL 
şeklinde uygulanacaktır. Bu 
açıklamaya göre TMO ne 
yapmaya çalışıyor? Üretici-
yi desteklemesi gereken bir 
kurum bu açıklamayı neye 
göre yapmıştır .Gübre, ilaç, 
mazot girdilerinin yükseldiği 

şu zamanlarda emeğinin 
karşılığını almaya çalışan 
üreticiye mahsulünü beklet-
tiği için bir ceza mı kesil-
miştir? Maliyetinin altında 
fındık satmaya çalışan 
TMO bu fiyatlarla kimle-
rin kasasını doldurmaya 
çalışmaktadır? Bu açıklama 
ile fındık alım satım yapan 
esnaflarımızın da ellerinde 
olan mahsulden zarar et-
mektedir. Bu durumda TMO 
kime hizmet etmektedir.”

Haber: Fatma Uğurlu

‘Karardan memnun
olmayanlar stokçulardır’
Fındık sanayici ve ihracat-

çısı Edip Sevinç, TMO’nun 
aldığı fındık satış kararını 
olumlu olarak değerlendire-
rek; “TMO’nun piyasaların 
önünü açmak ve stokçuların 
spekülasyon heveslerine fırsat 
vermemek için yapacağı Türk 
fındığı ve ülkemiz açısından 
tamamen doğrudur” dedi.

Trabzon’da entegre fındık 
işleme tesisi ile sanayicilik ve 
ihracatçılık yapan Özgün Gı-
da’nın ortaklarından olan Edip 
Sevinç, fındık sektörünün bir 
bütün halinde değerlendirilme-
si ve ona göre uygulamaların 
yapılması gerektiğini belirte-
rek, TMO’nun son aldığı fındık 
satış kararı ile ilgili şu görüşleri 
savundu:

“Fiyat ilanından sonra 
piyasada fiyatların bu dere-
cede geri gelmesi stoklarda 
aşırı miktarda fındık olduğunu 
göstermektedir. TMO’nun satış 
kararına itiraz eden çevrelerin 
ellerindeki ürünü satamaya-
cakları endişesine kapılmaları 
da bunun göstergesidir. Çünkü 
daha kimse TMO’dan fındık al-
mamışken, piyasa fiyatlarının 
bu şekilde gerilemesinin başka 
bir izahı olamaz.”

Serbest piyasada herkes 
ve her kesimin istediği şekilde 
davranmasının en doğal 
hakları olduğunu belirten Edip 
Sevinç; “Ancak, devlet nasıl 
ki üreticiyi korumak için taban 
fiyat vererek alım yapıyor ve 
belli bir miktarda ürünü piya-

sadan çekiyor. Aynı devletin 
ihracatın önünü açmak ve 
fındığın spekülatif stok ürünü 
haline gelmesini engellemek 
de görevidir. Devlet de bu 
görevini, bu satış kararı ile ifa 
ediyor” dedi.

Bademin 2 katına yüksel-
mesi…

Devletin üretim ve ih-
racata dayalı bir kalkınma 
hedefini benimsediğine dikkat 
çeken Edip Sevinç; “Spekü-
latif hareketlerle fındık ihraç 
fiyatının Amerikan bademinin 
neredeyse 2 katına kadar 
yükselmesi ancak birilerine 
menfaat sağlayabilir. Üreticiye 
ve ülkemize yarar sağlamaz” 
diyerek açıklamasını şöyle 
tamamladı:

“Esasen, Sayın Cum-
hurbaşkanı zaten sezon 
başında ilan ettiği destekle-
me fiyatı ile ve daha sonra 
da serbest piyasada belli 
bir yere yükselen fiyatlarla 
üretici memnun edilmiştir. 
Memnun olmayan kesim 
stokçulardır. Sonuçta bu bir 
ticari tavırdır. Herkes aldığı 
riskin bedelini öder ya da 
ödemez. Bunlar piyasanın 
gerekleridir. TMO doğru yap-
mıştır. Bugüne kadar yaptığı 
büyük yanlışları söylerken, 
doğruyu da söylemek göre-
vimizdir. Bundan sonra da 
özellikle dünya piyasalarını 
bilen uzmanların görüşlerine 
başvurulması da devletimi-
zin menfaati gereğidir.”

Yakınlarının cenazesine giderken devrilen otomobilde ölen 3 kişinin cenazesi defnedildi

Gözyaşları sel oldu aktı

Yakınlarının cena-
zesi için Giresun’a 

giderken Sivas’ta meydana 
gelen trafik kazasında 
hayatını kaybeden 3 kişinin 
cenazesi toprağa verildi.

Sivas’ın Koyulhisar ilçe-
sinde dün meydana gelen 
trafik kazasında yaşamını 
yitiren Salih ve babası Bilal 
Konukçu (68) ile Muharrem 
Önsöz’ün (66) cenazeleri, 
Giresun’un Alucra ilçesine 
getirildi. Cenazeler, Alucra 
Merkez Büyük Camisi’nde 
kılınan namazın ardından 
ilçeye bağlı Aktepe köyün-
deki aile kabristanlığına 
defnedildi.

Cenaze törenine, Ko-
nukçu ve Önsöz aileleri ve 
yakınlarının yanı sıra Aluc-
ra Kaymakamı Muhammet 
Cengiz, Alucra Belediye 
Başkanı Suat Aybar ile 

vatandaşlar katıldı.
Alucra ilçesinde iki gün 

önce minibüsün çarpması 
sonucu hayatını kaybeden 
Hasan Hastaoğlu’nun ce-
naze törenine katılmak için 
dün Sivas’tan yola çıkan 
Salih Konukçu yönetimin-
deki 34 ES 1821 plakalı 
otomobil, D-100 kara 
yolunun Koyulhisar ilçesi 
Yemişli mevkisinde devrildi. 
Kazada sürücü ile bera-
berindeki Bilal Konukçu 
ve Muharrem Önsöz olay 
yerinde hayatını kaybetti, 
Döndü Önsöz ise yara-
landı. Öte yandan, Hasan 
Hastaoğlu’nun da Aktepe 
köyünde bir süre önce 
vefat eden akrabasının 
ailesine taziye ziyaretinden 
dönerken kaza geçirdiği 
öğrenildi.

GİRESUN (AA)
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Fatih TANRIVERDİ
0(530) 514 17 00

Çınarlar Mah. Fevzi Paşa Cad. No:20
(Çınarlar Polis Karakolu Karşısı GİRESUN)

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

Amatör Telsizcilik denilince hobi olarak haberleşme ve teknik alanlarda 
araştırma yapmak akla gelse de amatör telsizcilerin bir diğer görevi de 
olağan üstü durumlarda haberleşmeyi sağlama ve devletine her konuda 
yardım etmektir. Bu durum amatör telsizciler için çok önemlidir. 

Haberleşme ağı, haber alma, olağan üstü durumlarda çok önemlidir. 
Derneğimiz GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) aktarıcılar için Devlet kurumlarından yardım alamasa da ikili 
ilişkiler ve araştırmalarla haberleşme ağını kurmada büyük adımlar 
atmıştır. Sis dağı zor bir bölge olmasına rağmen güneş panelleri ile enerji 
alma yoluna gidilerek 145.750 MHz. VHF aktarıcımız ve aynı yerde 
YM7KGS çağrı işaretli Digirepeaterini kurarak merkez sahil ilçelerimiz ile 
Sinop Artvin illerini de kapsayan geniş alanda haberleşme ağını kurmuştur. 
Aynı zamanda ilimizin arka sırt kısmı Eğribel bölgesine 439.400 MHz. 
Aktarıcı role ile Sis dağı linklenmiş ve bu aktarıcımız ile iç bölgelerimiz de 
sahile bağlanmıştır. Ayrıca Eğribel bölgesine YM7KEB çağrı işaretli 
Digirepeateri de kurularak mesajlaşma ağı ve digital veriler, yer koordinat 
bilgilerinin takibi sağlanmıştır. 

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

Amatör Telsizcilik çalışmaları için bölgesel haberleşmenin önemi çok 
büyüktür. Şu an Sis dağı ve Eğribel’e kurulan bu haberleşme sistemleri 
tamamen amatör telsizci arkadaşlarımızın maddi ve manevi destekleri ile 
gerçekleştirilmiştir. Sis dağı aktarıcımız kurulurken Güneş panelleri, aküler, 
aktarıcının konulacağı kutu, antenler, anten direkleri ve en önemlisi aktarıcı 
roleler derneğimiz ve fedakâr amatör telsizcilerimizin katkıları ile alınmış, 
kurulum anında da amatör telsizcilerimiz tüm özverileri ile sistemleri bu 
dağlara kurmuşlardır. Eğribel bölgesine de aynı sistemler kurulmuş aktarıcı 
ve sistemlerini derneğimiz, diğer sistemlerini de derneğimiz üyesi TA7RH 
amatör telsiz çağrı işaretli “Hasan SEYİS” kardeşimiz karşılamıştır. 

Ayrıca Sis dağı yer tahsisi ve maddi katkılarıyla derneğimiz gönüllüsü 
amatör telsizci kardeşimiz Eski Ziraat Odası Başkanı TA7AKI amatör telsiz 
çağrı işaretli “Özer AKBAŞLI” kardeşimiz yardımlarını esirgememiş, aktarıcı 
kurulum çalışmalarına da büyük katkılar sağlamıştır. İyi ilişkilerimiz sonucu 
amatör telsizciliği araştıran ve önemini anlayan bölge muhtarımız “Ali 
EMANET” kardeşimiz aktarıcının kurulacağı yer konusunda, bölgeyi 
birleştiren haberleşme ağının kurulmasında derneğimize, amatör telsizciliğe 
büyük katkılarda bulunmuşlardır. Dernek Başkanımız TA7EB amatör telsiz 
çağrı işaretli “Ali DEMİRALP” önemli özverilerle gecesini gündüze katarak 
bu sistemlerin kurulmasına büyük katkılar sağlamışlardır. Dernek 
üyelerimizin büyük bölümü ve ilçelerimizde hatta Trabzon ve ilçelerinde 
bulunan birçok amatör radyo telsizci kardeşlerimiz de çalışmalara katkıda 
bulunarak sistemlerin kuruluşunu sağlamışlardır. Emeği geçen tüm 
kardeşlerimize bu büyük katkı, destek ve çalışmalarından dolayı dernek ve 
amatör telsizciler olarak teşekkür ederiz. 145.750 ve 439.400 MHz. 
Aktarıcılarımız ve 148.800 MHz. YM7KGS, YM7KEB çağrı işaretli 
digirepeaterler tüm amatör telsizci arkadaşlarımıza ve çevreye hayırlı 
olsun… 

20 Yıldan fazla zamandır Sis Dağı aktarıcısını kurmakta benim hayalimdi; 
eskiden böyle teknikler, imkanlar olmadığından uzun zaman sonra olsa da 
hayallerimi gerçekleştiren tüm emeği geçenlere teşekkür etmeden 
geçemem. 

Amatör Telsizci: “Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden 
sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini 
yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde 
bulunmak isteyen ve amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişi” 

diye tanımlanır. 
Kurulacak sistemlerle ilgili yönetmelik maddeleri: 
1-Esasları KEGM tarafından belirlenen amatör telsizcilik belgesine sahip 

gerçek kişiler ile sorumlu operatörün mesuliyetinde olmak kaydıyla 
amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet 
haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma 
kurumları amatör telsiz istasyonu kurabilirler. 

2-Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler, doğal afetlerde, 
beklenmedik olaylarda ve bunların tatbikatlarında can ve mal emniyeti ve 
milli güvenlik ile ilgili olarak mahalli, bölgesel veya yurt çapında acil 
durum ve afet haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardım 
faaliyetlerinde bulunabilirler. 

3-Kurumdan, telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni almış kamu 
kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla acil durum ve afet tatbikatları 
ile acil durum ve afet esnasında amatör telsizciler bu kurumlara tahsisli 
frekansları kullanabilirler. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının izni 
olmak kaydıyla amatör telsiz sistem ve cihazlarında gerekli değişiklik ve 
eklentileri önceden yapabilir veya Yaptırabilirler. 

10 Kasım 2008 tarih ve 27050 Mükerrer sayılı, kabul tarihi 05.11.2008 
ve 5809 Sayılı (Elektronik Haberleşme Kanununun 37. ve 43. Maddeleri,) 

17 Temmuz 2009 tarih ve 27291 Sayılı (Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik) 

3 Şubat 2010 tarih ve 27482 Sayılı (Kıyı Emniyeti genel Müdürlüğü 
Amatör telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği) amatör telsizciliği 
ve bu konuda yapılacakları açıklar. 

Dernek olarak haberleşme sistemlerini, cihazlarını kurarak eğitim 
yapabilme yerimiz, alanımız bulunmamaktadır. Kamu kurum ve 
kuruluşlarımızdan önemle rica ediyoruz, çalışabileceğimiz, gençliği 
eğitebileceğimiz, olağanüstü haller ve ülkemizi tanıtmak amacı ile telsiz 
haberleşmesi yapabileceğimiz kullanılmayan köy okulu, sağlık evi veya 
kullanılmayan bir araziyi derneğimize geçici bir izin ile kullanım hakkı 
veriniz. Köy okulları çürümekte ancak Milli Eğitim Müdürlüğü 
yazışmalarımıza olumsuz cevap vermektedir. Kimse taşın altına elini 
sokmak istememektedir. 

Sayın Valimiz Enver ÜNLÜ’den bu konuda yardım bekliyoruz. 
Tüm okurlarımıza saygı ile… Amatör Telsizcilik selamı ile “73” 

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

organize ettiği Alucra İlçesi Hacı 
Hasan Köyü ve Fevzi Çakmak Köyü 
iş birliğinde tarihi Akyatak (Yassı 
Çimen) Yaylasında çevre 
düzenlemesi yapıldı.

Zıhar Şeyh (Fevzi Çakmak) 
köyünden başlayıp Akyatak (Yassı 
Çimen) üzerinden Torul ve Trabzon'a 
ulaşan diğer taraftan Amasya, 
Şebinkarahisar, Alucra, Şiran 
üzerinden Bayburt ve Erzincan 
istikametinden Erzurum'a ulaşan 
tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan bir 
yerdir. Erdem Ekşi'nin Zıhar Şeyh 
(Fevzi Çakmak)'ı yurt edinen İslam'ın 
ve Türklüğün yayılmasına önderlik 
etmiş Es-Seyyid İsmail Hakkı 
Çağırgan Babanın yurt edindiği Zıhar 
ve Akyatak yaylasının önemini 
vurgulayan konuşma sonrasında 
Hasan Çıtır tarafından gelenlere 
kahvaltı verildi. Hacı Hasan ve Fevzi 
Çakmak Köyünden katılan ekip 
yaylada bulunan evinin yıkık 
duvarını onarıp çevresine dan 
dikimi ve eskiyen bayrağın değişimi 
yapıldı.

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler tarafından; Sokakbaşı mevkiindeki yeni 
otoparkta planlama çalışması, Fındık Pazarı mevkiinde 
parke yenileme, Mahallesi Osmanağa Caddesi'nde arıza 

giderilmesinin ardından parke döşeme ve Hacıhüseyin 
Mahallesi Sokakbaşı Caddesi'nde ise parke yenileme 
çalışması yürütülüyor. 

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, şehir genelinde 
yapılan üst yapı çalışmalarının, belirlenen program 
çerçevesinde süreceğini bildirdi.

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

Onbaşı Ersin Cebeci ve Şehit Piyade 
Er Necmettin Atik’in ailelerine 
ziyaret gerçekleştirdi.  

Din, vatan, mukaddesat, hak ve 
hakikat uğruna sarsılmaz bir inançla 
şehadete kavuşanlara ve şehadeti 
arzulayarak canlarından vazgeçmeyi 
göze alıp gazilik payesiyle 
şereenen tüm kahramanlara 
minnettar olduklarını ifade eden 
Müftü Oral, “Bizlere düşen görev, 
şehitlerimizin uğruna can verdikleri 
değerlere sımsıkı sarılmaktır. Bu 
güzel gençler var oldukça, Cenab-ı 
Hakk bu milleti her türlü kötülükten 

koruyacaktır. Bizim bu çocuklarımız, 
yavrularımız inşallah ebediyen bu 
topraklar üzerinde yüce değerleri 
taşıyarak şereeriyle 
yaşayacaklardır. Bu toprakları bize 
mukaddes bir vatan olarak emanet 
eden tüm şehitlerimizi, bu uğurda 
mücadele eden tüm gazilerimizi 
şükranla ve rahmetle anıyorum. 
Tedavisi devam eden gazilerimize 
Allah’tan şifalar diliyorum. 
Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları 
cennet olsun.” dedi.  

Ziyaretlerde Kur’an-ı Kerim’den 
ayetler okundu, dualar edildi. 

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

Çağırgan Baba Derneği Başkanı 
Erdem Ekşi Akyatak Yaylası çevre 
düzenlemesinde katkıları olan Hasan 
Çıtır, Turgut Çıtır, Sıtkı Kaptı, Şaban 
Gücen, Salih Dur, Rüstem Solak, 
Hamit Ayvalı 'ya teşekkürlerini iletti.

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
                                

   ENGİN MEYVACI 

BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

Başkan Tatlı; ‘Kuruluşumuz-
dan bugüne, inandığımız 
değerleri korumak için çık-

tığımız kutlu yürüyüşte, milletimi-
zin gösterdiği istikameti kendimi-
ze yol bildik. Millet ve hizmet aş-
kıyla başlayan yolculuğumuzda, 
geldiğimiz bu noktada Türkiye’nin 
partisi olarak yeni bir döneme ku-
cak açıyoruz. Siyasetimizin mer-
kezinden insan, sevdamızdan 
Türkiye eksik olmadı. Bu uğur-
da milletimizle omuz omuza yeni 
mücadelelere atılmaya ilk gün-
kü aşkla bir kez daha hazırız. 
Tek vücut halinde hareket ederek 
gerçekleştireceğimiz İl kongremiz 
vatandaşlarımızla yeniden kucak-
laşmamıza vesile olacaktır’ dedi. 

Kongre sürecinde Sağlık 
Bakanlığı’nın aldığı tedbirleri uy-
gulayacaklarını söyleyen İl Baş-

kanı Kenan Tatlı; ‘ Ateş, öksürük, 
kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş 
üstü delegelerden, zorunlu olma-
dıkça kongreye katılmamaları is-
tenecektir. Salonlara, yaşlı ve ço-
cuklar davet edilmeyecek. Kong-
rede kullanılacak tüm ekipman ve 
alanlar dezenfekte edilecek. Gö-
revliler, salonlara girişte maske 
dağıtımı ve ateş ölçümü yapacak’ 
şeklinde konuştu.

Başkan Tatlı; ‘Cumhurbaşka-
nımız ve Genel Başkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan, lider-
liği ile her zaman bizlere bu gö-
revleri hakkıyla yapmamız tali-
matını vermiş ve bu kurallara ri-
ayet etmemizi bizlerden bekle-
miştir. Biz de bu anlayışla göre-
vimizi hakkıyla yerine getirmeyi 
ve bizlere emanet edilen bayra-
ğı en yükseklere taşımayı kendi-

mize bir görev biliyoruz.  Bu vesi-
le ile başta Genel Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a, Genel Mer-
kez Teşkilat Başkanımız Sayın 
Erkan Kandemir’e, Genel Baş-
kan Yardımcımız Sayın Nurettin 
Canikli’ye, Bölge Koordinatörü-
müz Sayın Muhammed Avcı’ya, İl 
koordinatörümüz Sayın E. Erkan 
Balta’ya, Milletvekillerimiz Sa-
yın Cemal Öztürk’e, Sayın Kadir 
Aydın’a, Sayın Sabri Öztürk’e, İl 
Belediye Başkanımız Sayın Ayte-
kin Şenlikoğlu’na teşekkür ediyo-
rum’ diyerek, 

‘8 Şubat Pazartesi saat 11.00 
da 19 Eylül Kapalı Spor salonun-
da gerçekleştireceğimiz ve Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın video konferans 
yöntemiyle katılacağı, Ak Parti 

Giresun 7. Olağan İl Kongremize, 
maske, mesafe ve temizlik kural-
larını ön planda tutarak tüm hem-
şehrilerimizi davet ediyoruz’ dedi.

İl Başkanı Tatlı; ‘Büyük ve 
Güçlü Türkiye’nin inşasını ta-
mamlayana kadar durmayaca-
ğız, duraksamayacağız. İnan-
dığımız Yolda Yürümeye De-
vam Edeceğiz’  diyerek, ‘ya-
pacağımız kongremizin İlimize 
hayırlı olmasını diliyorum’ diye-
rek sözlerini tamamladı.

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

Toparlayıcı ve yapıcı bir tavır ile iz bırakan Tatlı sayesinde 
yıllar sonra bir kongre öncesi tek aday üzerinde uzlaşıldı

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan TATLI, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AK Parti 
Giresun 7. Olağan İl Kongresinin 8 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılacağını açıkladı
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Her 
türlü insert 
tasarımızın 

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

olacak... VE
dahası...

Kapu Mah. / Gazi Cad. / Güven Çarşısı / No: 89 / Kat: 4 / Daire No: 204 GiRESUN / TEL.: (0454) 216 05 75 / GSM: 0507 437 63 45

Rektör Can, Yerel 
Basına sahip çıktı
Rektörlük makamında ya-

pılan görüşmelerin ardın-
dan, gazete temsilcileri heye-
ti Güre Yerleşkesinde yapı-
mı devam eden inşaat alanla-
rını gezdiler. Gezi esnasında 
yapılan çalışmalar hakkında 
Rektörümüz gazete temsilci-
lerine detaylı bilgiler verdi. Ye-
mekhane, kantin, terzi, lost-
ra, kırtasiye vs. gibi üniteler-
den oluşan kampüs çarşısı in-
şaatını gezen gazete temsilci-
leri bu üniteler hakkında Rek-
törümüzden detaylı bilgiler al-
dıktan sonra, Rektörlük binası 
arkasında şimdiye kadar atıl 
bulunan arazi üzerinde yapı-
mı süren çevre düzenlemele-
ri hakkında da bilgilendirme 
yapıldı.

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

nası ve Salonunun bulundu-
ğu bölgeye giden yol hakkın-
da da gazete temsilcilerine 
açıklamalarda bulunan Rektö-
rümüz, kısa zaman sonra öğ-
rencilerimizin ihtiyaçları doğ-
rultusunda yapılan bu çalış-
maların tamamlanarak hizme-
te sunulacağını söyledi.

Gazete temsilcileri, yapılan 
çalışmalardan memnun ol-
duklarını dile getirerek; basın 
kuruluşları ile yürütelen işbir-
liğinin önemini vurgulayarak, 
pandemi süreci içerisinde ye-
rel basına destek istediler. 

Rektörümüz Prof.Dr. Yıl-
maz Can, basın gücünün ili-
mizin menfaatini koruma açı-
sından önemli bir kamu görevi 
üstlendiğini dile getirerek, ye-
rel basına destek sözü verdi.

Merhaba sevgili dostlar, 
Merhaba değerli canlar, 
Ne kadar ilgi alanınıza 

girer? 
Ne kadar ilgi alanınızın 

dışındadır? 
Spor ve futbol sohbetleri 

ne kadar canınızı sıkar? 
Onu pek bilemem...
Ancak;
Niye baştan söylemedin, 

uyarmadın demeyin... 
Bugünkü sayfa sohbetimiz; 
Derelispor’un minik 

sporcuları üzerine 
olacak... 

Şimdi sizde belki 
haklı olarak diyecek-
siniz ki; 

“Yahu, ortalık-
ta Derelispor’mu 
kaldı da, sohbetimiz 
Derelispor üzerine 
olacak diyorsun” 
diye düşünenler ve 

soranlar olabilir... 
Hatta şöyle düşünenlerde 

çıkabilir; 
“İlçeyi sel almış... 
Eski ilçe yıkılıp yeniden 

yapılmış... 
Ortalıkta sporcuların top 

oynayacağı stat filan kalma-
mış... 

Yani değirmenin tamamını 
sel almış... 

Ve sen kalkmış selden 
geriye kalan küçük parçaları 
arıyorsun” diye buna ben-

zer sorular ve 
saptamalarda 
aklınızdan geçe-
bilir... 

Ki, böyle 
düşünmekte de 
haklıdırlar; 

Gerçekten bu 
felaketler Dereli 
ilçesi yaşadı... 

Yaşadığı için-
de, ilçenin ta-
kımı Derelispor 
iki sezondur 
mücadele ettiği 
amatör liglere katılamadı... 

Ve katılamadığı içinde; 
Otomatikman bir alt kü-

meye düşerek, bir anlamda 
dağıldı... 

Bundan sonraki yılların 
hesabını yapmaya başladı... 

Ve yeniden bir başlangıç 
yapmak için; 

Geleceğin omurgasını ve 
çatısını oluşturacak minik fut-
bolcuları bir araya topluyor... 

Bilimsel ve 
amatör bir ruhla 
yetişmeleri içinde; 

Türkiye Fut-
bol Antrenörleri 
Derneği (TÜFAD) 
Giresun Şubesi 
Başkanı Hasan Ali 
TEK ile bir anlaş-
ma yapıyor... 

Ve bundan 

(yaklaşık) üç ay önceden bu 
yana da Derelispor’un minik 
futbolcuları aralıksız bir şekil-
de çalışıyor... 

Derelispor’un minik fut-
bolcularını çalıştıran Hasan 
Ali TEK’i, futbolla ilgilenen 
kamuoyu yakından-uzaktan 
tanıyorlar da... 

Ben tanımayanlar için 
kısaca tanıtacak olursam, 
futbolculuğundan önce şu 
unvanıyla tanıtmak isterim; 

1990’lı yıllarda Rizespor’da 
futbol oynarken Türkiye’nin 
en centilmen sporcusu se-
çilen kişi yetiştiriyor Dere-
lispor’lu minik sporcuları... 

Futbol Oynadığı takımlar 
ise şöyle; 

Giresun Örnekspor Futbol 
Kulübünde futbola başlayan 
Hasan Ali TEK, önce Gire-

sunspor’da futbol 
oynuyor... 

Ve ardından 
1990 yılında Ri-
zespor’a transfer 
oluyor... 

Rizespor’da 
futbol oynarken; 

Hem oynadığı 
güzel futbolla 
sporseverlerin 
gönlünde taht 
kuruyor... 

Ve hem de bir 
yıl sonra Türki-

ye’nin En Centilmen Sporcu-
su seçiliyor.. 

Ardından Orduspor’a 
transfer oluyor... 

Ardından Bulancakspor’da 
görev yapıyor... 

Bulancakspor’dan spordan 
Giresunspor’a geçiş yapıyor... 

Ve profesyonel futbol yaşa-
mını da; 

İlk profesyonel olduğu 
Giresunspor’da bırakıyor... 

Giresunspor’da antrenör 
olarak görev alıyor; 

Ve 3. ligde oynayan Gire-
sunspor’u şampiyon yaparak 
2. lige çıkmasında büyük 
katkıları oluyor... 

Ve sözünü ettiğimiz bu 
değerli futbol adamı; 

Şimdi haftada üç gün De-
reli’ye giderek, Derelispor’da 
futbol oynayacak minik futbol-

cuları çalıştırıyor... 
Nerede ve nasıl mı çalıştı-

rıyor? 
Durun hemen onu da söy-

leyelim; 
Guruplar halinde çalıştırdı-

ğı minikleri küçücük bir Halı 
Sahasında çalıştırıyor... 

Futbolcu etiği ve felsefesi 
olarak da; 

Önce onlara efendiliği ve 
centilmenliği aşılıyor... 

Sporun salt bir yarışma 
oyunu olmadığını, evrensel 
ölçekte barış ve sevginin en 
büyük ‘elçilik’ görevi olduğunu 
öğretiyor... 

Kısacası özetlersek; 
Derelispor (yönetsel yan-

lışlıkları bir tarafa bırakıyo-
rum) üç yıl önce yaşadığı sel 
felaketiyle kaybettiği Dere-
lispor’u yeniden diriltmek için 
güzel bir yolculuk başlatıyor... 

Umarım; 
Geçmişte yapılan yönetsel 

hatalar tekrarlanmaz... 
Amatör futbolun ruhuna 

yakışır bir şekilde yolculuk 
yaparlar... 

Hoş kalın, 
Hoşça kalalım, 
Hep birlikte sağlık ve esen-

lik içinde olalım.. 
Ve birde en önemlisi; 
Demokratik düşünce 

birlikteliğini fazla lüks sayma-
yalım...

SARI- KIRMIZI MİNİK SPORCULAR 
GELECEK İÇİN HAZIRLANIYORLAR

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



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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SONUN
BAŞLANGICI

Sezonun geneline 
bakıldığında takımı-
mız savunma kur-

gusuna dair her şeyi eksiksiz 
yaptığı söylenilebilir. Topla-
nan puanların büyük çoğun-
luğu da savunma başarısın-
dan kaynaklanıyor. Fakat 
son iki maçta yaşananlar 
savunmanın çözüldüğünün 
ilanı oldu. Her iki takımın da 
teknik ekibini tebrik etmek 
gerekiyor. Zira Giresunspo-
rumuzun en kuvvetli olduğu 
alanı tarumar ettiler ve ezber 
bozdular. Son iki maçta 
takımımız alan ve adam pay-
laşımında çok bariz hatalar 
yaptı. Özellikle Kasımpaşa 
maçında yediğimiz goller 
incelendiğinde markajındaki 
oyuncuyu takip etmeyen Gi-
resunspor orta saha eleman-
larını görebilmek mümkün. 
Peki neden rakibi takibe de-
vam etmedi oyuncularımız? 
Sorunun cevabı aslında en 
büyük problemi oluşturuyor. 
Giresunsporumuz sezon 
başından beri bloklar arasın-
daki mesafeyi azaltarak yani 
oyunu daraltarak savun-
ma yapıyordu. Bu sayede 
alan paylaşımında hata 
yapan savunmacının yerini 
hemen yanındaki eleman 
dolduruyordu. Son iki maçta 
Giresunsporun oyuncuları 
arasındaki mesafe açıldı ve 
oyun çokça genişledi. Sa-
vunma ve hücum elemanları 
arasındaki mesafe epey açı-
lırken bağlantıyı sağlayacak 
orta saha elemanları çok ge-
niş alanda mücadele etmek 
zorunda kaldı. Orta saha ele-
manları atletik ve mücadeleci 
özellikle olmadıkları için top 
kapma mücadelesinde ve 
pas dağıtımında başarısız 
olan orta saha oyuncularının 
eksiklikleri gol pozisyon-
ları ile neticelendi. Büyük 
boşluklar veren takımımıza 
karşı rakipler, neredeyse her 
atakta pozisyon buldu ve son 
iki maçtan takımımız hezi-
metle ayrıldı.

Kasımpaşa maçı öze-
line bakıldığında erken 
sayılabilecek bir dakikada 
öne geçen takımımızın, 
sezonun genelinde olduğu 
gibi iyi savunma yapmasını 
ve skoru koruyarak 6 puan 
değerindeki maçı kayıpsız 
atlatmasını beklemiştik ki 
çabucak cevap veren rakip, 
adeta “Hiçbir şey umduğu-
nuz gibi gitmeyecek!” mesajı 
verdi. Özellikle sol kanadı-
mızı etkili kullanan rakip, 
kendi sağ kanadından etkili 
kanat hücumları gerçekleş-
tirerek farka koştu. Bununla 
birlikte savunma arkasına 
atılan paslara tepki vermekte 
yavaş kalan Alexis yenilen 
gollerde hata yapan oyuncu-
lardan biriydi.

Kasımpaşa maçında takı-
mımız hücum etkinliklerinde 
de beklenileni veremedi. 
Bajic gibi santrafora sahip ta-
kımın kanat organizasyonları 
ile pozisyon bulmasını bek-
lerken takımımız Kasımpaşa 
kalesinde böyle organizas-
yonlarda tehdit yaratamadı. 
Buna rağmen Giresunsporu-
muzun cılız tehditlerinde de 
Bajic kendisinden beklenileni 
yaptı ve klasına yakışır şekil-
de değerlendiremedi. Ofsayt 
kuralından ve zamanlamayı 
doğru ayarlamadan bihaber 
olan Bajic, hâlâ bu takımın 
en tartışılan ve en skorer 
oyuncusu.

Maçla ilgili belirtilmesi 
gereken hususlardan biri 
de sahadaki oyuncuların 
vurdumduymazlık seviyesi 
olabilir. Zira oyuncular sanki 
sezonun son maçıymış ve 
takımımız amaçsız kalmış 
gibi oynuyordu. Belki futbol-
cular yedek kulübesindeki 
yoksulluğu gördüklerinden 
rehavete kapılmışlardır. Belki 
de maaşlarında gecikme 
yaşanıyordur. Bilemiyoruz.

Giresunspor bu mağlu-
biyetle ateş hattına geri-
lerken yaşanan gelişmeler 
düşünüldüğünde yeşil-be-
yazlı camia ve şehrimiz için 
tehlike çanlarının çaldığı 
aşikâr. Kulübün maddi 
durumu, menfaat kavgaları, 
siyasi çekişmeler, transfer 
yasağı ve maaş gecikme-
lerinin üstüne bir de seçimli 
kongre kararı alan yönetim; 
Giresunsporun mezarına 
son kürek toprağı atmış 
gibi görünüyor. Çok uzak-
laşmadan yanı başımızdaki 
komşumuz Ordu ve Or-
duspor camiasından örnek 
almazsak bu yolun sonu 
asla kurtulamayacağımız 
bir düşme periyoduna gire-
ceğimizi gösteriyor. Tüm bu 
olumsuz tabloya rağmen 
kulübümüzü menfaatsiz 
seven birilerinin çıkacağına 
inanmak istiyoruz.

Giresunspor, muhte-
şem sahil şeritli formasıyla 
çıktığı Kasımpaşa deplas-
manından “İstanbul dep-
lasman değildir!” sloganıyla 
kendilerine ayrılan tribünü 
dolduran ve kötü oyuna 
rağmen desteğini esirge-
meyen cefakâr taraftarının 
önünde doğrudan rakibine 
farklı kaybederek kümede 
kalma yolunda ağır yara 
aldı. Umarız bu mağlubiyet 
sezonun kalanı için kırılma 
maçı olmaz ve Giresunspo-
rumuz yaklaşık yarım yüzyıl 
sonra çıktığı Süper Lig’den 
düşmez. 

Güzel günler göreceğimiz 
inanıyoruz ve umut ediyoruz. 
Dualarımız ve çabamız hep 
daha iyi olmak için.

TFF Yönetim Kurulu’nun 
huzurunda gerçekleştirilen 
yemin törenin ardından konu-
şan MHK Başkanı Lale Orta, 
29 Ocak 2023 tarihinde Futbol 
Federasyonu Başkanı Mehmet 
Büyükekşi ve Yönetim Kuru-
lunun teveccühü ile Merkez 
Hakem Kurulu Başkanı olarak 
atandığını hatırlatarak, “Ön-
celikle kendilerine teşekkür 
ediyorum. Kurulumuzu; futbol 
kamuoyunun hakem camia-
sındaki hizmetleriyle yakından 
tanıdığı tecrübeli isimlerden ve 
başarılı hakemlik geçmişleriyle 
Türk hakemliğine katkı sağla-
mış, birikimleriyle kurulumuza 
dinamizm katacağınıza inan-
dığımız isimlerden oluşturduk. 
Bizden önce görev yapan tüm 
arkadaşlarımıza teşekkür ede-
rek göreve başlamak isterim. 
Hakem camiasının her ferdinin 
desteğine, olumlu katkılarına 
ihtiyacımız var. Futbolun tüm 
paydaşlarının, hakem camia-
sının her ferdinin desteğine, 
olumlu katkılarına ihtiyacımız 
var.” dedi.

“Önceliğimiz hakemlerimizin 
üst düzey performans göster-
melerini sağlayacak huzur ve 
güven ortamını oluşturmak”

Sezon ortasında göreve 
başladıklarının ve devre arası 
hakem kampının henüz ta-
mamlandığını kaydeden Orta, 
“Öncelikli amacımız, hakem-
lerimizin sezon sonuna kadar 
çıkacakları tüm müsabakalarda 
üst düzey performans gös-
termelerini sağlayacak huzur 
ve güven ortamını oluştur-
mak. Bu süreçte yapacağımız 
dokunuşlarla sizlere ileride 
yapacaklarımızla ilgili olumlu 
fikirler vermeye çalışacağız. 
Önümüzdeki dönemde hep 
birlikte hakemliğin geleceği için 
önemli çalışmalar yapmayı ve 
bugün elde edilecek olumlu 

havayla Türk hakemliğiyle ilgili 
büyük hayallerimizin kamu-
oyu nezdinde kabul görmesi 
için uğraş vereceğiz. Birikimi 
olan,  deneyimli hakem kökenli 
bir kuruluz. Türk hakemliğinin 
güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, 
sıkıntılı alanları, kamuoyunun 
beklentilerini, hakemler üze-
rinden yaşanan tartışmaları 
biliyoruz. Bize verilen bu görev-
de; futbolun tüm paydaşlarının 
bizlere sağlayacağı desteği 
çok önemsiyoruz.” şeklinde 
konuştu.

“Hataları en aza indirgemek 
için uğraşacağız. Hakemleri-
mizi daha eğitimli, donanımlı, 
fiziksel ve mental açıdan daha 
güçlü hale getirecek çalışmalar 
yapacağız”

Güzel şeyler başaracakları-
nın azmi ve inancını taşıdıkla-
rının altını çizen MHK Başkanı 
Lale Orta, “Türkiye’de hakemin 
değil; futbolun konuşulması 
önceliğimizdir. Hakemlerimi-
zin sahadaki başarısının Türk 

futbolunun marka değerine 
önemli katkı sağlayacağının 
farkındayız. Hataları en aza 
indirgemek için çaba göstere-
ceğimizden kimsenin şüphesi 
olmasın. Hakemlerimizi daha 
eğitimli, donanımlı, fiziksel ve 
mental açıdan daha güçlü hale 
getirecek çalışmalar yapacağız. 
Türk hakemliğinin dünya arena-
sında daha iyi yerlerde temsil 
edilmesi için çabalayacağız. 
İsimler sembol, Türk hakemli-
ğinin sürekli başarısı hedefimiz 
olacak.” diye konuştu.

“Bu göreve getirilmem, 
toplumun tüm alanında Türk 
kadınının neler yapabileceğiyle 
ilgili önemli bir mesajdır”

Cumhuriyetin 100. yılında 
bir kadın olarak Merkez Hakem 
Kurulu Başkanlığı’na atayarak 
kendisini bu göreve layık gören 
TFF Başkanı Mehmet Büyü-
kekşi ve Yönetim Kurulu’na bir 
kez daha teşekkür eden Orta, 
“Bu görevin çok anlamlı ve 
önemli olduğunun bilincinde-

yim. Sadece futbol sahalarında 
değil, sporun tüm alanlarında, 
toplumun tüm alanında Türk 
kadınının neler yapabileceğiyle 
ilgili önemli bir mesajdır. Bu de-
ğerli vizyona sahip yöneticilerle 
çalışma fırsatı bulduğum için 
kendimi şanslı olarak görüyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

“Birlikte çok çalışacağız ve 
hakem camiasını daha iyi yer-
lere taşıyacağız”

Merkez Hakem Kurulu’ndaki 
tüm arkadaşlarına görevi kabul 
ettikleri için teşekkür eden Lale 
Orta sözlerini şöyle tamamladı:

“Birlikte başarıya ulaşacağı-
mıza inancım tamdır. Hakem 
arkadaşlarımız bilsinler ki, 
onlarla iyi bir iletişim ve da-
yanışma içerisinde olacağız. 
Birlikte çok çalışacağız ve ha-
kem camiasını daha iyi yerlere 
taşıyacağız. Öncelikli işlerimizi 
yoluna soktuktan sonra sizlerle 
gelecek vizyonumuzla ilgili çok 
önemli bilgiler paylaşacağız.” 
dedi.

Lale Orta Başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu Göreve Başladı

BAKALIM NELER YAPACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu’nun Prof. Dr. Lale Orta Başkanlığındaki Yeni 

Merkez Hakem Kurulu, gerçekleşen yemin töreninin ardından göreve başladı

Ailesinin desteğiyle 2015’te 
yüzmeye başlayan 26 ya-

şındaki Selin Ortatepe, antrenör 
Olcay Tercan’ın dikkatini çekti.

Tercan, Ortatepe ailesi ile 
görüşerek kızlarına yüzmede 
teknik öğretmek istediğini aktardı. 
Antrenörün bir süre eğitim verdiği 
genç kız, Ordu Gençlik Spor Ku-
lübünün lisanslı sporcusu olmayı 
başardı. Kulübü adına en son 
Aralık 2022’de Konya’da Türkiye 
Bedensel Engelliler Spor Fede-
rasyonunca organize edilen Para 
Yüzme Türkiye Şampiyonası’na 
katılan Selin Ortatepe, 50 
metre serbestte altın, 200 metre 
serbestte ise gümüş madalya 
kazandı.

Başarılı yüzücü, böylece 
ulusal yarışmalarda kazandığı 
madalya sayısını 20’ye çıkarttı.

Selin Ortatepe, yeni başarılara 
ulaşmak için havuzda haftanın 

belli günlerinde antrenmanlarını 
aksatmadan sürdürüyor.
“Yeni başarılara imza atmak 
için yolumuza devam edeceğiz”

Antrenör Olcay Tercan, özel 
antrenman programları sayesin-
de Selin Ortatepe’nin yüzme alt-
yapısını oluşturduklarını söyledi.

Antrenmanları mümkün oldu-
ğunca aksatmadıklarını belirten 
Tercan, “Sporcumuzun daha iyi 
seviyeye gelmesi için çok çalıştık. 
Devletimizin tüm imkanlarını 
kullanarak çok çalıştık ve sporcu-
muzun performansının artmasını 
sağladık.” diye konuştu.

Tercan, belli bir aşamanın 
ardından yarışmalara katılan 
Selin’in başarılı sonuçlar elde 
ettiğini aktardı.

Sporcusunun hayatının yüzme 
sayesinde değiştiğini dile getiren 
Tercan, şunları kaydetti:

“Yüzme sporu Selin’e ilk önce 

sosyallik ve bir sporcu kimliği kat-
tı. Hayata tutunma azmi oldu. Bu 
sporda başarılar geldikçe kendisi, 
ailesi ve bizler çok mutlu oluyo-
ruz. Yeni başarılara imza atmak 
için yolumuza devam edeceğiz. 
Bundan sonraki hedefimiz Selin’i 
uluslararası platformlarda yarış-
tırmak. Hedefimiz, yeni madalya-
ları ilimize kazandırmak.”

Tercan, bu tür çalışmalarla 
engelli bireylerin sosyalleşmesi-
ne katkı sağladığı için de ayrıca 
mutlu olduğunu vurgulayarak, 
“Engelli bireylerin hiç çekinmeden 
bize başvurmalarını istiyoruz. Biz 
Selin ve diğer arkadaşları gibi 
olan kişileri sporla tanıştırmak, 
onlara sporcu kimliği verip spor 
alanında da en iyi şekilde değer-
lendirmek istiyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

“Selin bir şeyleri başardıkça 
çok mutlu oluyor”

Anne Bircan Ortatepe ise 
kızının yüzmeyi çok sevdiğini 
söyledi. Selin’in yüzmeye başla-
dıktan sonra öz güven kazandı-
ğına dikkati çeken Ortatepe, “Bu 
sayede güzel arkadaş ortamları 
edindi.” dedi. Ortatepe, “Selin bir 
şeyleri başardıkça çok mutlu olu-
yor.” ifadesini kullanarak, şöyle 
konuştu: “Kızımın yarışmalarda 
derece aldığını gördükçe bizler 
de çok mutlu oluyoruz. Annesi 
olarak sürekli yanındayım. Her 
konuda destekçisiyim. Bundan 
sonra da hep kızımın yanında 
olmayı sürdüreceğim.”

İşitme ve bedensel engelli Selin Ortatepe, doktorların tavsiyesi üzerine başladığı yüzme sporunda 8 yılda 20 madalya kazandı

BASTACISIN SELiN Selin Ortatepe’ye doktorlar tedavisine destek 
olabileceği düşüncesiyle yüzmeyi tavsiye etti



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 64 Şubat 2023 Cumartesi
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Çotanaklar 
Kayıpları Oynuyor 

Giresunspor oynadığı 
son altı karşılaşmada gali-
biyet sevinci yaşayamadı. 
Trabzonspor ve Hangi 
Kredi Ümraniyespor’a ye-
nildikten sonra Antalyaspor 
ve Adana Demirspor ile 

berabere kalan Çotanaklar, 
ardından Galatasaray’a 
boyun eğmişti. Yeşilbeyaz-
lılar, Kasımpaşa virajında 
ise ağır bir yara aldı ve son 
altı maçında sadece iki 
puan elde edebildi.
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SONUN BAŞLANGICI
Yazısı Sayfa 5’te

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

DRC, Giresunspor’un 
sözleşmeyi ihlal 
etmesi nedeniyle 

futbolcu Pyerre’nin 765 bin 
EURO zarara uğradığını 
belirterek Yeşil-beyazlı kulübü 

bu bedeli ödemeye mahkûm 
etti. Kararda sözleşme imza-
layan kulüp bu sözleşmenin 
geçerliliğini, sağlık muayene-
sinin olumlu sonuçlanması 
veya çalışma izni alınmış 

olması koşuluna bağlayamaz.” 
düzenlemesine atıf yapılarak 
sözleşmenin geçerli olduğu 
belirtti. Ayrıca Giresunspor’un 
sözleşmeyi ihlal etmesi ve bu 
ihlalin koruma dönemi içinde 

gerçekleşmiş olması nede-
niyle Çotanaklar’a iki dönem 
transfer yasağı cezası verdi. 
Başkan Hakan Karaahmet’in 
bu nedenle seçimli kongre 
kararı aldığı iddia edildi.

Giresunspor’a Pyerre davasından iki dönem transfer yasağı geldi. 
FIFA DRC, ayrıca oyuncuya 765 bin Euro ödemesini kararlaştırdı

YAZIK
VALLAHi
COK YAZIK

Giresunspor’da seçimli 
olağanüstü genel kurul 

kararı alındı. Yapılan açıklama 
şu şekilde: “Kulübümüzün Ola-
ğanüstü Seçimli Genel Kurulu 
aşağıdaki gündemle üyelik 

ödentileri yapılarak genel 
kurula katılım hakkı kaza-
nan üyeler ile 18 Şubat 2023 
Cumartesi saat 13.00‘de Aksu 
Mah. Mehmet İzmen Cad. Ço-
tanak Spor Kompleksi Kapalı 

Spor Salonu’nda yapılacaktır. 
Çoğunluk sağlanmadığı takdir-
de ikinci toplantının çoğunluğa 
bakılmaksızın 25 Şubat 2023 
Cumartesi günü aynı saat ve 
aynı yerde aşağıdaki gündem 
maddeleri ile toplanacaktır. 

GÜNDEM MADDELERİ 
1-Açılış ve yoklama 
2-Genel Kurul Divan Heyeti 

seçimi 
3-Saygı Duruşu ve İstiklal 

Marşının okunması 
4-Yönetim, Denetleme 

Kurulu ve diğer Kurulların 
Faaliyet Raporları, Gelir-Gider 
Tablosunun Okunması, görü-
şülmesi ve onaylanması 

5-2023-2024-2025 Yılları 
tahmini bütçeni ve çalışma 

programının genel kurulda 
görüşülmesi ve onaylanması 

6-Yönetim Kuruluna ek 
bütçe yapabilmesi için yetki 
verilmesin görüşülmesi ve 
onaylanması 

7-Yönetim Kurulu ve Sicil 
Kurulu tarafından sunulan 
Kulüp aktif üyeliğine kabul 
edilecek ve üyelikten çıkartıla-
caklara ait listenin görüşülmesi 
ve onaylanması 

8- Yönetim, Denetleme Ku-
rulu ve diğer Kurul üyelerinin 
ibrası 

9- Yönetim Kurulu, Denetle-
me Kurulu, Disiplin Kurulu ve 
Sicil Kurulunun seçimi 

10-Dilek ve Temenniler 
11-Kapanış 

Olağanüstü Genel Kurula Gidiliyor

CEZALAR CAN YAKAR!
Futbol Disiplin Kurulu, Giresunspor, 

Galatasaray, Ankaragücü, Adana De-
mirspor, Hatayspor ve Trabzonspor’a 
para cezası verdi.Profesyonel Futbol 
Disiplin Kurulu, Giresunspor, Pro-
fesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 
(PFDK) 02.02.2023 tarihli toplantı-
sında almış olduğu kararlar açıklan-
dı. TFF’nin resmi internet sitesinde 
yer alan kararda BİTEXEN GİRE-
SUNSPOR Kulübünün, 28.01.2023 
tarihinde oynanan BİTEXEN GİRE-
SUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. 
Spor Toto Süper Lig müsabakasında, 
taraftarının neden olduğu saha olayları 

nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI 
ile cezalandırılmasına,Aynı müsa-
bakada BİTEXEN GİRESUNSPOR 
Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci 
alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. 
maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. 
maddesinin uygulanması suretiyle 
100.000.-TL PARA CEZASI ile ceza-
landırılmasına,Aynı müsabakada Bİ-
TEXEN GİRESUNSPOR Kulübünün, 
merdiven boşluklarının boş bırakılma-
masından dolayı ve bu eylemin aynı 
sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi 
nedeniyle50.000.-TL PARA CEZASI ile 
cezalandırılmasına karar verildi.


