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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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İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ahmed 
ÇITLAKOĞLU

SEÇİME DOĞRU... (2)

Seçim sath-ı mailine 
girdiğimiz son günlerde ülke 
gündemini her ne kadar 
Cumhurbaşkanlığı ve genel 
seçimler meşgul ediyor olsa 
da normal süresi 2024 yılı 
olan mahallî seçimlerin de 
genel seçimlerle birlikte 
(erken) yapılması ihtimal 
dahilinde görülmektedir…

Bu itibarla bizler de mev-
cut belediye başkanlarının 
ve seçmenin nabzını tutalım 
istedik…

*
İlk durağımız, Bulancak 

Belediyesi ve Başkan Sn. 
Recep YAKAR oldu…

DEVAMI 2’DE

GESOB Başkanı Ali 
Kara, birlik bünyesin-
deki oda başkanları 

ve üyelerle bir araya gelerek 
istişarelerde bulunan Öztürk, 
‘Birlik Başkanımız Sayın Ali 
Kara ve oda üyelerimizle her 
zaman iletişim halindeyiz. 
Esnaflarımızla ilgili bir konu 
olduğunda rahatlıkla istişare 
edebiliyoruz’ dedi.

Giresun esnafının şehir 
ekonomisinde çok büyük rolü 
olduğunu vurgulayan Öztürk, 
‘İlimiz ekonomisinde esnaf ve 
sanatkârlarımız çok önemli bir 
yer tutmaktadır. Küçük ölçekli 
sermayesini emeğiyle birleş-
tiren esnaflarımız ailelerini 
geçindirmekte; yanında işçi 
çalıştırmak suretiyle istihdam 
sağlamaktadır. Bu bağlam-
da esnaflarımızın işlerinin iyi 
olması ilimiz ekonomisine de 

önemli katkılar sunmaktadır. Ak 
Parti iktidara geldiği ilk günden 
beri esnafımıza teşvik, yardım 
ve kredi anlamında her türlü 
desteği sağlamıştır, sağlamaya 

da devam etmektedir. İlimizde 
her ölçekten esnafın büyüme-
sine ihtiyaç var. Bu minvalde 
hepimiz el birliğiyle esnafımızın 
kazancının artması için çalış-

malarımızı yürütüyoruz. Çünkü 
esnaf olmazsa üretim, ticaret 
olmaz. Dolayısıyla esnafımı-
zın güçlenmesi bizim için çok 
önemli’ dedi. SAYFA 3’TE

OZTURK’TEN GESOB’A ZiYARET
Ak Parti Giresun Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cemal 
Öztürk, Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’ni (GESOB) ziyaret etti.

Batlama Vadisi İlçe Yap-
ma Komitesi, Almina 

Restaurant’ta bir araya gele-
rek dernekleşme konusunda 
önemli adımlar attı..Katılımın 
oldukça yüksek olduğu ye-
mekte konuşan Komite söz-
cüsü Hakan Cenger,4 Genel 
Başkan ve tüm il başkan ve 
idarecilerinden Batlama’nın 
ilçe olması için imza aldıkla-
rını ifade ederek”Kısa süre 

içinde çok ciddi mesafe 
aldığımızı görüyoruz.1 yıl 
dolmadan bu kadar aşama 
kaydedilmesinde tüm komite 
üyesi arkadaşlarımızın ciddi 
emekleri oldu.Batlama Vadi-
si,Giresun’un en az ödenek 
alan vadisi durumundadır.İlin 
arazi başına ödenek dağılımı 
detaylı incelendiğinde bu net 
görülüyor.10 tane köyü olan 
ilçeler arazileri bizden yüzde 

60 küçük olmasına rağmen 
ilçe oldukları için ciddi öde-
nekler aldı ve tüm yollarını 
betonladı.Bizim batlama’da 
çoğu köy yolu hala toprak 
..Toprak yollara çakıl almak 
için 40 yeri arayıp yalvarmak 
gerekiyor.Biz ilçe olsaydık 
Kaymakamlığımızın ödeneği 
ile bu yollar kimsenin desteği 
olmadan asfattlanacak “dedi. 

SAYFA 2’DE

BATLAMA VADİSİ İLÇE YAPMA KOMİTESİ,TOKİ’DEN BATLAMA’YA KONUT İSTİYOR

‘BATLAMA VADiSi TOKi KONUSUNDA DISLANMASIN’

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri 
Öztürk’ün oğlu Murat Cahit Öztürk,-

Cumartesi günü yapılan dillere destan 
bir düğün ile Edanur Karaal ile yaşamını 
birleştirdi.Prestij Düğün Salo’nunda yapılan 
düğüne Ak Parti Giresun Milletvekili Cemal 
Öztürk,Giresun Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu,ilçe belediye Başkanları ,parti il 
ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

SAYFA 2’DE

Karaal-Öztürk 
Çiftinden Dillere 

Destan Düğün

AYDIN’DAN 
DiL VURGUSU

AK Parti Giresun Milletvekili ve 
TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. 
Kadir Aydın, Türk Dili’nin yaşatılma-
sı için herkesi duyarlılığa davet etti.

2’DE

AK Parti İl Başkanı Kenan 
Tatlı’nın Başkanlığın-

da, Milletvekili Cemal Öztürk, 
Milletvekili Kadir Aydın, Kara-
deniz Bölgesi İl Koordinatörü 
Haydar Revi’nin katılımlarıyla, üç 
ana kademe ilçe başkanlarıyla 
birlikte eylül ayı ilçe başkanları 
ve belediye başkanları istişare ve 
değerlendirme toplantısı ger-

çekleştirildi. AK Parti İl Başkanı 
Kenan Tatlı, teşkilatımızla birlikte 
2023’e doğru çok hızlı bir şekilde 
çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın önder-
liğinde Giresun ve tüm illerimizde 
partimizin tüm mensuplarıyla 
beraber 2023 seçimlerine dolu-
dizgin hazırlandıklarını belirtti.

SAYFA 3’TE

AK Parti start verdi



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

226 Eylül 
2022 Pazartesi www.giresungundem.com

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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OFİS İÇİN ELEMAN ARANIYOR
Ofiste çalışmak üzere iyi derecede Bilgisayar 

kullanabilen Bayan Eleman Aranmaktadır         Tel :0532-4917751

Şirketimiz bünyesinde tam gün çalışacak
1 Avukat,
1 Muhasebeci aranmaktadır.
 Aranan özellikler:
1- Askerlikle ilişkisi bulunmama,
Muhasebe için müracaat edenlerde:
2- Ticaret lisesi, Meslek yüksek okulu 
veya Muhasebe eğitimi veren 
fakültelerin birinden mezun olmak,
3- Genel muhasebe uygulamalarında en 
az 3 Yıl deneyimli olmak,
4- Ms Office programlarını etkin şekilde  
kullanabilme  şartları aranmaktadır.
Müracaatlar Aşağıdaki Telefondan Bilgi Alınarak Yüz Yüze 
Değerlendirilecektir.                         İletişim: 0 542 314 35 34

İŞ İLANI

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

SEÇİME DOĞRU... (2)
Sayın Başkan ile daha 

sakin bir ortamda görüşelim 
diye bugüne (C.tesi) rande-
vulaşmıştık…

Bir de ne görelim, Sn. 
Başkan tatil günü olmasına 
rağmen çalışma ekibiyle 
vazife başında.

Bu vesileyle Başkan Re-
cep Beyin çalışma ekibini 
de tanıma imkânımız oldu.

*
2014 yılından buyana iki 

dönemdir Başkanlık koltu-
ğunda oturan Recep Baş-
kana rutin belediye hizmet-
leri dışında kayda değer, iz 
bırakacak mahiyette neler 
yaptıklarını sorduk…

Doğalgazdan Millet Bah-
çesine, Maddî hizmetlerin 
yanında kültürel sahadaki 
faaliyetlerine kadar hemen 
hemen her sahadaki Beledî 
hizmetleri istişare fırsatımız 
oldu…

Oldukça dolu sayılabi-
lecek hizmet kalemlerini 
özet olarak önümüzdeki 
günlerde değerlendireceğiz 
inşallah…

Başkanın “yaptık” de-
dikleri hizmetleri, Bulancak 
halkının nasıl gördüklerini 
ve değerlendirdiklerini de 
mini bir anket şeklinde 
halka sorduk ve sormaya 
devam ediyoruz…

Başkanın anlattıkların-

dan sonra halkın değerlen-
dirmelerini de sansürsüz 
olarak kamuoyu ile payla-
şacağım…

*
‼ Öyle ümit ediyoruz 

ki Sn. Recep YAKAR ile 
alakalı bu yazı serisi sair 
belediye başkanları için de 
bir kriter olacaktır… Diğer 
bir ifadeyle bu yazı serisi, 
Başkan Recep Bey ile sair 
belediye başkanlarının 
hizmetlerinin mukayesesine 
de bir manada zemin hazır-
lamış olacaktır…

*
Başkan Sn. Recep 

YAKAR Beyefendiye hoş 
sohbeti, geniş bilgi paylaşı-
mı ve mümtaz misafirper-
verliği için gönülden ziyade 
teşekkürler…

*
“Sakın devlet görevlerine 

hak etmediği halde yakın-
larından veya üzerinde 
baskı kuranlardan birini 
atama. Bencilliğin ve adam 
kayırmanın sonu zulüm 
ve ihanettir… “Hâkimiyet 
bendedir, hükmederim 
itaat ederler” deme. Çünkü 
böyle bir davranış kalbi 
bozar, dini zayıflatır, fesada 
uğratır...” (Hz. Ali’nin Mısır 
valisi Mâlik’e gönderdiği 
emirname)

Vesselam…

BATLAMA VADİSİ İLÇE YAPMA KOMİTESİ,TOKİ’DEN BATLAMA’YA KONUT İSTİYOR

‘BATLAMA VADiSi TOKi KONUSUNDA DISLANMASIN’
TOKİ Sosyal Konut projesinin 

Batlama Vadisi’ni dışlama-
masını isteyen Cenger”Ko-

mite olarak Batlama Vadisi’nde konut 
almak istiyoruz.26 
köyde 25’er konut 
yapılsa yöremizde 
de planlı yapılaşma-
nın önü açılır.Ama 
önyargılı olunursa bu 
tarihi fırsat kaçar.2 
belde belediyemiz 

kapanmamış olsaydı şimdi daha ko-
lay konut alırdık.Belediyeler kapatıl-
dığı için şimdi işimiz zor.Burada tüm 
muhtarlara büyük görevler düşüyor.

Bu işler takip işi.Bizler komite olarak 
harekete geçtik.Umarız muhtarlar da 
devreye girer ve Batlama hakkını alır.
Parti il başkanlarımızdan ayrıca bu 

konuda öncülük 
yapmalarını ve 
batlama diye bir 
yöre olduğunu 
düşünmelerini 
bekliyoruz”dedi.

Haber: Hakan 
Çelebi

Karaal-Öztürk Çiftinden Dillere Destan Düğün
Adeta izdihama dönüşen 

düğünde Milletvekili Öz-
türk misafirlerini kapıda bizzat 
karşıladı ve tek tek tebrikleri 
kabul etti.Giresun Gündem 
Gazetesi olarak genç çifti tebrik 
ediyor ve ömür boyu saadetler 
diliyoruz.    Haber:Mustafa Cici

Aydın, “İnsan, dilinin 
zenginliği ölçüsünde 

düşünür ve anlatır. Kadim 
Türk kültür ve geleneğimizi 
nesilden nesile aktaran dili-
miz, dün olduğu gibi bugün 
de bizi bir arada tutan ve bizi 
millet bilincinde yaşatan en 
büyük miraslardan biridir. 
Türkçe, hem konuşan kişi 
bakımından hem de yayıldı-
ğı coğrafya itibariyle dünya 
dilleri arasında bilinirliği en 
fazla olan dillerden biridir. Bu 
duygu ve düşüncelerle ses 

bayrağımız Türkçe’nin resmî 
dil olarak kabul edilişinin yıl 
dönümü ve Türk Dil Bay-
ramı kutlu olsun.” Şeklinde 
konuştu.

Haber: Osman Yılmaz

KADiR AYDIN’DAN 
DiL VURGUSU

Aile Hekimliğinin öneminin 
anlatıldığı açıklamada”Ai-

le Hekimliği Dünya Aile Hekimleri 
Birliğinin tanımı ile kendine özgü 
eğitim içeriği, araştırması, kanıt 
temeli ve klinik uygulaması olan 
akademik ve bilimsel bir tıp disip-
lini ve birinci basamak yönelimli 
klinik uzmanlık dalıdır.

Uzmanlık eğitimi süresinde 
İç hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları ,Kadın Hastalıkları 
ve Doğum, Psikiyatri , Kardiyo-
loji, , Acil Tıp,  Deri ve Zührevi 
Hastalıklar, Fizik Tedavi ve Re-
habilitasyon,Göğüs Hastalıkları 

kliniklerinde eğitim alınmaktadır. 
Aile Hekimliği uygulamasında  
aldıkları bu çok yönlü eğitimin 
sonucu olarak hastaları anlama, 
onların endişelerini giderme ve 
hastanın biyolojik, psikolojik ve 
sosyal özelliklerini kapsaya-
rak, bütüncül bir bakış açısıyla 
hastalığa tanı ve tedavi uygulan-
maktadır.”denildi ve şu ifadeler 
kullanıldı

“Ülkemizde sağlık hizmetlerinin 
temelini oluşturmakta olan Aile 
hekimliği uygulamasında  Ailenin 
bütün bireylerine koruyucu ve 
tedavi edici hekimlik hizmetleri 

sunulmaktadır.
Hastanemizde Aile Hekimliği 

saat 8.00 ile 16:00 saatleri ara-
sında her gün poliklinik hizmeti 
verilmektedir .Genel muayene 
polikliği olarak Diyabet, Hi-
pertansiyon, Kansızlık, Tiroid 
hastalıkları, Mide şikayetleri ,Alt 
ve Üst solunum yolu şikayetle-
ri,  Covid testi, ile tanı, tedavi, 
rehabilitasyon ve danışmanlık 
hizmetlerini yapılarak reçete 
yazılmaktadır.Ayrıca Covid 
Takip Merkezimizde  Covid 
geçirmiş kişilere özel izlem ve 
değerlendirme hizmeti veril-

mektedir. 
Aile hekimliği polikliniklerine 

,Genel Muayene polikliniğimize 
ve Covid Polikliniğimize sağlık 
hizmeti almak isteyen bireyler 
başvurabilmektedir. Ayrıca sağlık 
sorunları olan ve hangi polikliniğe 
başvuracağını bilemeyen kişiler 
genel muayene polikliniklerimiz-
den danışmanlık alabilmektedirler.

Mevcut Birimler
1. Aile hekimliği polikliniği
2. Genel muayene polikliniği
3. Eğitim aile hekimliği birimi  
4. Vovıd-19 takip merkezi” 

Haber: Fatma Uğurlu

Aile Hekimliği Poliklinikleri 
Hangi Saatlerde Açık? 

Giresun Üniversitesi Araştırma Hastanesi,aile hekimliği uygulamasında ciddi mesafe alındığını açıkladı

Şenlikoğlu: Her Saniye Değerlidir
Giresun Belediyesi İtfaiye 

Müdürlüğü bünyesinde 
faaliyet gösteren Su Altı ve Su 
Üstü Arama Kurtarma ekibi 
deniz sezonunda başarılı çalış-
malara imza attı ve faaliyetlerini 
sonlandırdı.

20 Haziran - 20 Eylül arasın-
da plajlarda vatandaşların can 
güvenliği için gerekli tedbirleri 
alan ve yaşanabilecek vaka-
lara karşı hazır kıta bekleyen 
cankurtaran ekibi toplamda 15 
vakaya müdahale ederken, 
bu müdahalelerin hiçbirinin 
can kaybıyla sonuçlanmaması 
sevindirdi.

Cankurtaran ekipleri merkez 
sahillerinde 7 vakaya müdaha-
le ederken Su Altı ve Su Üstü 
Arama Kurtarma ekipleri ise 
Giresun sınırları içerisinde 8 

vakaya müdahale gerçekleş-
tirdi. Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu, bu yaz da ekiplerin 
özveriyle çalıştığını söyleyerek: 
‘’Vatandaşlarımızın güvenli-

ği için sahillerimizde görevli 
arkadaşlarımız önce aldıkları 
ilkyardım bilgisi ile teorik ve 
pratik eğitim sonrası görevle-
rine başlıyorlar. Sahillerimizde 
durmaksızın güvenlik önlemleri 
alarak özveriyle çalışıyorlar. 
Ekiplerimiz bu yıl yaşanan 
15 boğulma vakasında can 
kurtardı. Her yıl sahillerimizde 
güvenlik önlemlerimizi artıra-
rak, ekibimizi hem teknik hem 
pratik anlamda geliştirmeyi sür-
düreceğiz. Bu sezon görevlerini 
tamamlayan arkadaşlarımıza 
özverili çalışmaları için teşek-
kür ediyorum’’ dedi.



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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OZTURK’TEN GESOB’A ZiYARET
Ak Parti Giresun Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cemal 
Öztürk, Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’ni (GESOB) ziyaret etti.

Dünyanın siyasi ve 
ekonomik olarak 
hareketli ve zorlu 

günlerden geçtiğini dile getiren 
Öztürk; ‘Gerek koronadan kay-
naklı gerek siyasi nedenlerle 
tüm dünyada büyük bir ekono-
mik kriz var. Bu krizin ülkemize 
de olumsuz anlamda etkileri 
oluyor. Dolayısıyla esnafımız 
da bu durumdan payına düşe-
ni alıyor. Hükümetimizin verdi-
ği kredi ve hibe destekleriyle 
esnafımızı mağdur etmemek 
ve dünya genelinde oluşan bu 
kriz sürecini ülkemizin en iyi 
şekilde atlatmasını sağlamak 
için var gücümüzle çalışıyoruz. 
Cumhurbaşkanımız esnafın 
sorunlarını çok yakından takip 
ediyor ve ettiriyor. Devletimi-
zin gücü, imkânlarını seferber 
etmesi; vatandaşlarımızın 
sabrı ve gayretiyle çok önemli 
mesafeler alındı ve sıkıntılar 

artık geride kalıyor. Yeter ki 
birliğimiz daim olsun; bundan 
sonra da elbirliği ve işbirliğiyle 
daha iyi, daha ileri noktalara 
ulaşacağız’ ifadelerini kullandı.

Giresun Esnaf ve Sanatkar-
ları Odaları Birliği’ne verdiği 

desteklerden dolayı Birlik Baş-
kanı Ali Kara tarafından plaket 
takdim edilen Öztürk; ‘Siz 
değerli esnaflarımızla bir araya 
gelmeye bundan önce olduğu 
gibi bundan sonra da devam 
edeceğiz. Sorun, talep ve öne-

rilerinizi dinleyecek, imkânları-
mız nispetinde gerekli desteği 
sağlama gayreti içerisinde 
olmaya devam edeceğiz. 
Allah (c.c.) yar ve yardımcımız 
olsun. Birlik ve beraberliğimiz 
daim olsun’ diye konuştu.

ŞENLİKOĞLU’NDAN 
YENİ İHALE MÜJDESİ

Yüklenici firmadan 
kaynaklanan sorun 

nedeniyle yapımı duran 
Giresun Millet Bahçesi 
yeniden ihale ediliyor.

Firma ile imzalanan 
sözleşmenin iptal edilmesi-
nin ardından yasal sürecin 
tamamlanmasıyla birlikte 
projenin yeni ihale tarihi de 
belli oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı Toplu 
Konut İdaresi (TOKİ) Baş-
kanlığı tarafından yapılan 
açıklamaya göre dev pro-
jenin ihalesi 13 Ekim 2022 
günü yapılacak.

‘Daha yeşil ve daha ya-
şanabilir bir Giresun’ hedefi 
için 24 bin 160 metrekarelik 
bir alana projelendirilen 
Millet Bahçesi Giresun’a 
yapılmış en modern ve en 
kapsamlı sosyal donatı ala-
nı olarak değerlendiriliyor. 

Projede koşu yolu, bisiklet 
yolu, çocuk oyun alanı, 
açık otopark, peyzaj donatı 
alanları, yaya yürüyüş 
yolları ve tematik bahçeler 
yer alıyor. 

Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, yeşil 
dokusu ile şehrimize önemli 
değer katacak bir projeyi 
daha Giresun’a kazandıra-
cak olmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını belirterek: “Bu 
projemizin ihalesi yapılmış 
ve saha çalışmaları baş-
lamıştı. Ancak yüklenici 
firmadan kaynaklanın sorun 
nedeniyle sözleşme iptal 
edilerek yapım durmuştu. 
Görüşmelerimiz ve takiple-
rimiz sonucu projenin yeni 
ihale tarihi belli oldu ve 13 
Ekim 2022 günü yeniden 
ihaleye çıkacak. Giresun’u-
muza şimdiden hayırlı 
olsun” dedi.

Bektaş’tan, Muhtar 
Tülin Şenel’e Destek
CHP Giresun Merkez 

İlçe Başkanı Av. Mu-
rat Bektaş, Giresun Valisi 
Enver Ünlü’nün ,Muhtarlar 
Derneği Başkanı Tülin 
Şenel’e tepki göstermesini 
eleştirdi

Bektaş, “Giresun Valili-
ği’nde düzenlenen toplan-
tıda Giresun Valimiz Sn. 
Enver Ünlü’nün Muhtarlar 
Derneği Başkanı ve Ke-
maliye Köyü Muhtarı Sn. 
Tülin Şenel’e, köy yollarıyla 
ilgili paylaşımlarına yönelik 
olarak tepki gösterdiğini 
üzülerek öğrenmiş bulun-
maktayız.

Muhtarlarımızın mahalle 
ve köylerimiz ile ilgili yakın-
maları ve talepleri birkaç 
günlük bir geçmişe sahip 
olmayıp, uzun süredir resmi 
makamlar nezdinde dile 
getirilen, çözüm beklenen 
ve bir türlü giderilemeyen 
taleplerdir.

Özellikle yol, su, elektrik 

ve ödeneklerle ilgili konu-
larda yaşanan sıkıntılar, 
Muhtarlarımızın şahsi so-
runları değil tüm halkımızın 
ortak sorunlarıdır.

Yetkililerden beklenen 
davranış, bu ihtiyaçların 
dile getirilmesini, kamuoyu 
ile paylaşılmasını önlemek 
değil, sorunların giderilmesi 
için gayret göstermektir.

Muhtar kelime anlamıyla 
“seçilmiş kişi” demektir. 
Seçilenlerin, temsil ettiği 
bölgenin sorunlarını dile 
getirmesi elbette en doğal 
haklarıdır.

Genel Başkanımız 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
Giresun ziyaretinde muh-
tarlarımızla bir araya geldiği 
toplantıda ifade ettiği üzere; 
muhtarlarımızın ve onların 
temsil ettiği vatandaşları-
mızın sorunlarının çözümü 
iktidarımızın önceliklerin-
den olacaktır.” Şeklinde 
konuştu

Çiftçi Kayıt Sistemi 
(ÇKS) Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapıldı
“Çiftçilerimizin kayıt 

işlemleri sadeleşiyor, dijital 
dönüşüm başlıyor.”

Giresun Tarım İl Müdürlüğü 
ÇKS Yönetmeliğinde deği-
şiklik olduğunu açıkladı.Buna 
göre 2023 Üretim Yılı Çiftçi 
Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru-
ları 31 Aralık 2022 tarihi me-
sai bitiminde sona erecek…
Açıklamada şu noktalara 
dikkat çekildi

“- Her yıl istenen ‘Çiftçi 
Belgesi’ tüm başvurular için 
sadece ilk başvurularda 
alınacaktır. Yani halen ÇKS’ye 
kayıtlı olan üreticilerden bu 
belge artık alınmayacak.

- 10 ay süre ile olan başvu-
ru süresi 4 aya düşürüldü (1 
Eylül – 31 Aralık).

- Çiftçilerimiz ürün güncel-
lemelerini Ekim ayı itibariyle 
E-Devlet üzerinden yapabi-
lecek.

- Çiftçilerimiz ürün değişik-
liklerini Şubat ayı içerisinde 
yapabilecek.

-Yeni eklenecek veya 
uzatılacak kira sözleşmeleri, 
muvafakatname ve taahhüt-
nameler hariç muhtar ve aza 
imzası kaldırılmıştır. Ürün 
beyan formunda sadece 
üreticilerimizin imzası yeterli 
olacaktır.”

AK Parti start verdi

Tatlı, 2023’te yapılacak 
seçimlerin, bugüne 
kadar yapılan seçim-

lerin hepsinden daha önemli 
olduğunu söyleyerek şöyle 
devam etti:

“Seçimlerin hepsi kritikti, 
bunların hepsi önemliydi ama 
bu seçim çok daha önemli. 
Yarın çocuklarımız sorduğun-
da bu devlet için bu millet için 
ne yaptınız diye sorduğunda 
hamdolsun vereceğimiz çok 
cevap olacaktır. Lakin en 
önemlisi, Gönül koyduğunuz, 
kızdığınız, darıldığınız millet-
vekili olabilir, il başkanı olabilir, 
il yöneticisi olabilir, belediye 
başkanı olabilir, belediye 
meclis üyesi olabilir ama biz 

bunlardan arınıp kendimiz için 
değil bütün mazlum milletler 
için, evet ‘Recep Tayyip Er-
doğan’ın kendi istikbali değil, 
milletin istikbali başta olmak 
üzere mazlum milletlerin 
istikbali ve onların istiklalidir’ 
diyeceğiz. Bunun için de çok 
çalışacağız. Allah’ın izniyle bu 
büyük milletimizin, erdemiyle, 
irfanıyla, ferasetiyle ve basire-
tiyle çalışmalarımızın karşı-
lığı alacağımıza inanıyorum” 
ifadelerini kullandı.

Basın İlan Kurumu Genel 
Müdür Yardımcısı Mesut 

Onat, Malatya, Adıyaman, Elazığ, 
Erzincan, Sivas, Şanlıurfa ve 
Tunceli’de resmi ilan yayınlama 
hakkı bulunan gazetelerin sa-
hipleri ve temsilcileriyle bir araya 
geldi. Onat, dezenformasyonla 
mücadelenin ve yeni Basın Yasa-
sı’nın önemini vurguladı.

Basın İlan Kurumu (BİK) 
tarafından 81 ilde yayınlanan 
gazetelerin bilgilendirilmesi ve 
görüşlerinin alınması amacıyla 
düzenlenen bölge toplantılarının 
dokuzuncusu Malatya’da düzen-
lendi.

Toplantıda konuşan BİK Genel 
Müdür Yardımcısı Mesut Onat, 
resmi ilan ve reklam yayınlayan 
gazetelerin, hazırlayanlar kadar 
Kurum mevzuatını bildiğini belir-
terek, “Kurulduğumuz günden bu 
yana gazetelerimizin yanında ol-
duk. Düzenleme, destekleme ve 
denetleme görevimizin olduğunu 
sizler de çok iyi biliyorsunuz. Bu 
nedenle hem mevzuata ilişkin 
gerçekleştirilen teknik denetleme-
ler hem de Anayasa Mahkemesi 
kararına kadar yürütülen Basın 
Ahlak Esaslarına dair inceleme-
ler, Kurumumuzun asli görevidir. 

Dolayısıyla Kurumumuza yönelik 
yürütülen dezenformasyonun 
nezdimizde ve kamuoyunda 
karşılığı yoktur” dedi.

Sektörün sorunlarının 
farkında olduklarını, birlikte 
çözüm aramak üzere aynı masa 
etrafında toplandıklarını kay-
deden Onat, “Gazete çıkarmak 
da gazetecilik yapmak da zor 
işlerdir. Sizler zaten bu zorluk-
ların farkında olarak yola çıkmış 
insanlarsınız. Anadolu’muzda 
50 yıldan fazla zamandır çıkan 
gazeteler var. Muazzam bir 
tecrübeden söz ediyoruz. Son 
yıllarda bu tecrübe dijital mecra-
lara da kaydı. İnternet gazeteci-
liği dediğimiz şey sizin gaze-
tecilik tecrübeniz olmadığında 
ne işe yarar? Haber üretiminin 
bütün aşamalarına hâkim olan 
sizlersiniz. Mecranız değişse de 
yapılan işin incelikleri ve ilkeleri 

değişmez. Yeni döneme bu tec-
rübe ve avantajla gireceğinize 
inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Basın Ahlak İlkeleri, internet 
haberciliğinde gözetilmeyecek 
mi?”

Gazeteciliğin evrensel kuralları 
olduğuna ve mesleğe özgü ni-
telikler taşıdığına değinen Onat, 
gazetecilik mesleğinin itibarının 
yükselmesinin etik kurallara 
uymaktan ve güvenilir olmaktan 
geçtiğini söyledi.

Aynı kuralların internet haber 
siteleri için de zorunlu olması ge-
rektiğini vurgulayan Onat, şöyle 
devam etti:

“Haberler hukuka aykırı yol-
lardan elde edilemez ve yayınla-
namaz. Suça tahrik veya teşvik 
edecek, suçu ve suçluyu övecek, 
halkı kin ve düşmanlığa tahrik 
edecek ve suç ile mücadeleyi 
etkisiz kılacak yayın yapılamaz. 

Bu okuduğum ilkeler, gazetede 
haber çıkarırken gözetilirken, 
internette haber yayınlanırken 
gözetilmeyecek mi? Veya çarpıtıl-
mış habercilik yapanların, bu 
haberler üzerinden bireylerin, ku-
rumların hatta devletlerin itibarını 
zedeleyenlerin ‘basın özgürlüğü’ 
kalkanının arkasına sığınmasını 
mı izleyeceğiz? Kimse devleti-
mizden bunu beklememeli. Basın 
Ahlak İlkeleri bu kadar net iken, 
tüm dünyada kabul görmüşken, 
dezenformasyonu durduracak 
mekanizmaları mutlaka oluştur-
mamız gerekiyor.”

Ekim ayında Meclis Genel 
Kurulu’na gelecek Basın Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 
öneminin düzenlenen toplantılar 
sayesinde daha iyi anlaşıldığına 
inandığını ifade eden Onat, “Bu 
yasa ya çıkmalı ya çıkmalı” dedi.

Toplantı, katılımcıların gö-
rüşlerini açıklamaları ve gelen 
soruların cevaplandırılmasının 
ardından sona erdi.

Gazete Sahipleri ve Tem-
silcileri Bölge Toplantıları, 26 
Eylül 2022’de Adana’da, 29 Eylül 
2022’de İstanbul’da gerçekleşti-
rilecek.

Onat: Dezenformasyonu 
durduracak mekanizmalar gerekli
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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

226 Eylül 
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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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OFİS İÇİN ELEMAN ARANIYOR
Ofiste çalışmak üzere iyi derecede Bilgisayar 

kullanabilen Bayan Eleman Aranmaktadır         Tel :0532-4917751

Şirketimiz bünyesinde tam gün çalışacak
1 Avukat,
1 Muhasebeci aranmaktadır.
 Aranan özellikler:
1- Askerlikle ilişkisi bulunmama,
Muhasebe için müracaat edenlerde:
2- Ticaret lisesi, Meslek yüksek okulu 
veya Muhasebe eğitimi veren 
fakültelerin birinden mezun olmak,
3- Genel muhasebe uygulamalarında en 
az 3 Yıl deneyimli olmak,
4- Ms Office programlarını etkin şekilde  
kullanabilme  şartları aranmaktadır.
Müracaatlar Aşağıdaki Telefondan Bilgi Alınarak Yüz Yüze 
Değerlendirilecektir.                         İletişim: 0 542 314 35 34
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Ahmed Çıtlakoğlu
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Serap Cantürk
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Alim ÖZDEMİR
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Mürvet KAHYAOĞLU 
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Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal
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Nuri Bereket
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Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

SEÇİME DOĞRU... (2)
Sayın Başkan ile daha 

sakin bir ortamda görüşelim 
diye bugüne (C.tesi) rande-
vulaşmıştık…

Bir de ne görelim, Sn. 
Başkan tatil günü olmasına 
rağmen çalışma ekibiyle 
vazife başında.

Bu vesileyle Başkan Re-
cep Beyin çalışma ekibini 
de tanıma imkânımız oldu.

*
2014 yılından buyana iki 

dönemdir Başkanlık koltu-
ğunda oturan Recep Baş-
kana rutin belediye hizmet-
leri dışında kayda değer, iz 
bırakacak mahiyette neler 
yaptıklarını sorduk…

Doğalgazdan Millet Bah-
çesine, Maddî hizmetlerin 
yanında kültürel sahadaki 
faaliyetlerine kadar hemen 
hemen her sahadaki Beledî 
hizmetleri istişare fırsatımız 
oldu…

Oldukça dolu sayılabi-
lecek hizmet kalemlerini 
özet olarak önümüzdeki 
günlerde değerlendireceğiz 
inşallah…

Başkanın “yaptık” de-
dikleri hizmetleri, Bulancak 
halkının nasıl gördüklerini 
ve değerlendirdiklerini de 
mini bir anket şeklinde 
halka sorduk ve sormaya 
devam ediyoruz…

Başkanın anlattıkların-

dan sonra halkın değerlen-
dirmelerini de sansürsüz 
olarak kamuoyu ile payla-
şacağım…

*
‼ Öyle ümit ediyoruz 

ki Sn. Recep YAKAR ile 
alakalı bu yazı serisi sair 
belediye başkanları için de 
bir kriter olacaktır… Diğer 
bir ifadeyle bu yazı serisi, 
Başkan Recep Bey ile sair 
belediye başkanlarının 
hizmetlerinin mukayesesine 
de bir manada zemin hazır-
lamış olacaktır…

*
Başkan Sn. Recep 

YAKAR Beyefendiye hoş 
sohbeti, geniş bilgi paylaşı-
mı ve mümtaz misafirper-
verliği için gönülden ziyade 
teşekkürler…

*
“Sakın devlet görevlerine 

hak etmediği halde yakın-
larından veya üzerinde 
baskı kuranlardan birini 
atama. Bencilliğin ve adam 
kayırmanın sonu zulüm 
ve ihanettir… “Hâkimiyet 
bendedir, hükmederim 
itaat ederler” deme. Çünkü 
böyle bir davranış kalbi 
bozar, dini zayıflatır, fesada 
uğratır...” (Hz. Ali’nin Mısır 
valisi Mâlik’e gönderdiği 
emirname)

Vesselam…

BATLAMA VADİSİ İLÇE YAPMA KOMİTESİ,TOKİ’DEN BATLAMA’YA KONUT İSTİYOR

‘BATLAMA VADiSi TOKi KONUSUNDA DISLANMASIN’
TOKİ Sosyal Konut projesinin 

Batlama Vadisi’ni dışlama-
masını isteyen Cenger”Ko-

mite olarak Batlama Vadisi’nde konut 
almak istiyoruz.26 
köyde 25’er konut 
yapılsa yöremizde 
de planlı yapılaşma-
nın önü açılır.Ama 
önyargılı olunursa bu 
tarihi fırsat kaçar.2 
belde belediyemiz 

kapanmamış olsaydı şimdi daha ko-
lay konut alırdık.Belediyeler kapatıl-
dığı için şimdi işimiz zor.Burada tüm 
muhtarlara büyük görevler düşüyor.

Bu işler takip işi.Bizler komite olarak 
harekete geçtik.Umarız muhtarlar da 
devreye girer ve Batlama hakkını alır.
Parti il başkanlarımızdan ayrıca bu 

konuda öncülük 
yapmalarını ve 
batlama diye bir 
yöre olduğunu 
düşünmelerini 
bekliyoruz”dedi.

Haber: Hakan 
Çelebi

Karaal-Öztürk Çiftinden Dillere Destan Düğün
Adeta izdihama dönüşen 

düğünde Milletvekili Öz-
türk misafirlerini kapıda bizzat 
karşıladı ve tek tek tebrikleri 
kabul etti.Giresun Gündem 
Gazetesi olarak genç çifti tebrik 
ediyor ve ömür boyu saadetler 
diliyoruz.    Haber:Mustafa Cici

Aydın, “İnsan, dilinin 
zenginliği ölçüsünde 

düşünür ve anlatır. Kadim 
Türk kültür ve geleneğimizi 
nesilden nesile aktaran dili-
miz, dün olduğu gibi bugün 
de bizi bir arada tutan ve bizi 
millet bilincinde yaşatan en 
büyük miraslardan biridir. 
Türkçe, hem konuşan kişi 
bakımından hem de yayıldı-
ğı coğrafya itibariyle dünya 
dilleri arasında bilinirliği en 
fazla olan dillerden biridir. Bu 
duygu ve düşüncelerle ses 

bayrağımız Türkçe’nin resmî 
dil olarak kabul edilişinin yıl 
dönümü ve Türk Dil Bay-
ramı kutlu olsun.” Şeklinde 
konuştu.

Haber: Osman Yılmaz

KADiR AYDIN’DAN 
DiL VURGUSU

Aile Hekimliğinin öneminin 
anlatıldığı açıklamada”Ai-

le Hekimliği Dünya Aile Hekimleri 
Birliğinin tanımı ile kendine özgü 
eğitim içeriği, araştırması, kanıt 
temeli ve klinik uygulaması olan 
akademik ve bilimsel bir tıp disip-
lini ve birinci basamak yönelimli 
klinik uzmanlık dalıdır.

Uzmanlık eğitimi süresinde 
İç hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları ,Kadın Hastalıkları 
ve Doğum, Psikiyatri , Kardiyo-
loji, , Acil Tıp,  Deri ve Zührevi 
Hastalıklar, Fizik Tedavi ve Re-
habilitasyon,Göğüs Hastalıkları 

kliniklerinde eğitim alınmaktadır. 
Aile Hekimliği uygulamasında  
aldıkları bu çok yönlü eğitimin 
sonucu olarak hastaları anlama, 
onların endişelerini giderme ve 
hastanın biyolojik, psikolojik ve 
sosyal özelliklerini kapsaya-
rak, bütüncül bir bakış açısıyla 
hastalığa tanı ve tedavi uygulan-
maktadır.”denildi ve şu ifadeler 
kullanıldı

“Ülkemizde sağlık hizmetlerinin 
temelini oluşturmakta olan Aile 
hekimliği uygulamasında  Ailenin 
bütün bireylerine koruyucu ve 
tedavi edici hekimlik hizmetleri 

sunulmaktadır.
Hastanemizde Aile Hekimliği 

saat 8.00 ile 16:00 saatleri ara-
sında her gün poliklinik hizmeti 
verilmektedir .Genel muayene 
polikliği olarak Diyabet, Hi-
pertansiyon, Kansızlık, Tiroid 
hastalıkları, Mide şikayetleri ,Alt 
ve Üst solunum yolu şikayetle-
ri,  Covid testi, ile tanı, tedavi, 
rehabilitasyon ve danışmanlık 
hizmetlerini yapılarak reçete 
yazılmaktadır.Ayrıca Covid 
Takip Merkezimizde  Covid 
geçirmiş kişilere özel izlem ve 
değerlendirme hizmeti veril-

mektedir. 
Aile hekimliği polikliniklerine 

,Genel Muayene polikliniğimize 
ve Covid Polikliniğimize sağlık 
hizmeti almak isteyen bireyler 
başvurabilmektedir. Ayrıca sağlık 
sorunları olan ve hangi polikliniğe 
başvuracağını bilemeyen kişiler 
genel muayene polikliniklerimiz-
den danışmanlık alabilmektedirler.

Mevcut Birimler
1. Aile hekimliği polikliniği
2. Genel muayene polikliniği
3. Eğitim aile hekimliği birimi  
4. Vovıd-19 takip merkezi” 

Haber: Fatma Uğurlu

Aile Hekimliği Poliklinikleri 
Hangi Saatlerde Açık? 

Giresun Üniversitesi Araştırma Hastanesi,aile hekimliği uygulamasında ciddi mesafe alındığını açıkladı

Şenlikoğlu: Her Saniye Değerlidir
Giresun Belediyesi İtfaiye 

Müdürlüğü bünyesinde 
faaliyet gösteren Su Altı ve Su 
Üstü Arama Kurtarma ekibi 
deniz sezonunda başarılı çalış-
malara imza attı ve faaliyetlerini 
sonlandırdı.

20 Haziran - 20 Eylül arasın-
da plajlarda vatandaşların can 
güvenliği için gerekli tedbirleri 
alan ve yaşanabilecek vaka-
lara karşı hazır kıta bekleyen 
cankurtaran ekibi toplamda 15 
vakaya müdahale ederken, 
bu müdahalelerin hiçbirinin 
can kaybıyla sonuçlanmaması 
sevindirdi.

Cankurtaran ekipleri merkez 
sahillerinde 7 vakaya müdaha-
le ederken Su Altı ve Su Üstü 
Arama Kurtarma ekipleri ise 
Giresun sınırları içerisinde 8 

vakaya müdahale gerçekleş-
tirdi. Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu, bu yaz da ekiplerin 
özveriyle çalıştığını söyleyerek: 
‘’Vatandaşlarımızın güvenli-

ği için sahillerimizde görevli 
arkadaşlarımız önce aldıkları 
ilkyardım bilgisi ile teorik ve 
pratik eğitim sonrası görevle-
rine başlıyorlar. Sahillerimizde 
durmaksızın güvenlik önlemleri 
alarak özveriyle çalışıyorlar. 
Ekiplerimiz bu yıl yaşanan 
15 boğulma vakasında can 
kurtardı. Her yıl sahillerimizde 
güvenlik önlemlerimizi artıra-
rak, ekibimizi hem teknik hem 
pratik anlamda geliştirmeyi sür-
düreceğiz. Bu sezon görevlerini 
tamamlayan arkadaşlarımıza 
özverili çalışmaları için teşek-
kür ediyorum’’ dedi.



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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Aynı fakülteden mezun 
oluyorlar... 

Aynı eşdeğerde diploma 
alıyorlar... 

Sıra bir baltaya sap olma-
ya gelince; 

Biri eğitim aldığı alanda iş 
buluyor... 

Birisi hangi işi bulursa orda 
çalışıyor.. 

Ne dersiniz; 
Sizce bu işte bir gariplik 

yok mu? 
Bir absürtlük, bir çelişki 

görülmüyor mu? 
Bir düşünsenize; 
İki arkadaş var, aynı düşle-

ri kuruyorlar... 
Kaymakam olmak için aynı 

fakültede okuyorlar... 
Hatta okul bitene kadar 

aynı odayı paylaşıyorlar... 
Aynı eşdeğerde ‘diplomay-

la’ mezun oluyorlar... 
Ama iş diplomayı değer-

lendirmeye gelince; 
Birisi düşlediği hayalleri 

bir-şekilde gerçekleştiriyor... 
Diğeri ise hiç aklından ge-

çirmediği işlerde çalışıyor... 
Bu paradoks, bu çelişki; 
Öğretmen olma düşleriyle 

yatıp-kalkanlarda
daha da absürt bir şekilde 

görülüyor... 
Ve bunu yine iki arkadaş 

üzerinden düşünecek olur-
sak; 

İki genç adam, çocuklu-
ğunda bu yana ‘öğretmen’ 
olma düşleri kuruyor... 

Ve aynı fakülteden ‘eş-
değer’ diplomalarda mezun 
oluyor... 

Sonuç; 
Birisi adına KPS denilen 

‘Kandırmaca Personel Sınav’ 
duvarlarını aşma şansını 
bulup, öğretmen oluyor... 

Bir diğeri bu duvarı aşama-
dığı için arkadaşının öğret-
menlik yaptığı okulda ancak 
‘hademe’ olarak iş bulabili-
yor... 

Yaşama tutunabilmek için; 
Yıllardır biriktirdiği düşleri-

ne bir tarafa bırakıyor... 
Elde ettiği eğitim kariyerini 

ve onuru rafa kaldırıyor... 
Ve İŞKUR denilen ku-

rumun gösterdiği ‘temizlik 
işçiliğine’ razı olmak zorunda 
kalıyor... 

Yani; 
Aynı eşdeğer fakülteden 

mezun olmalarına rağmen... 
Ellerinde aynı eşdeğerde 

‘diploma’ olmasına rağmen... 
Birisi aynı okulda ‘öğ-

retmenlik’ veya ‘müdürlük’ 
yapıyor... 

Bir diğeri aynı okulda ‘ha-
deme’ olarak ‘temizlik işçisi’ 
oluyor... 

Şimdi bazıları da diyecektir 

ki; 
“Yok artık... 
Olur olurda, bu kadar 

farklılık da biraz fazla abartı 
oluyor” diye; 

Düşünenlerde çıkacaktır 
mutlaka... 

Hatta şu soruları soranlar-
da olacaktır; 

“Buna bir örnek verebilir 
misin?” 

“Varsa, kimdir bu ‘öğret-
menlik’ yapması gerekirken 
‘hademeliğe’ razı olan kişi?” 
diye soranlara yanıtım şöyle 
olur; 

Az sonra (iki arkadaş kur-
gusu benim kurgumda olsa) 
somut bir örnek vereceğim... 

Ancak, örneğimi vermeden 
önce (yine bir kurmaca ben-
zetmeyle) şu şekilde de yanıt 
vermek istiyorum... 

Öğretmen olacakken ‘ha-
deme’ işçiliğine razı olan bu 
genç insan; 

Varsayın ki sizin öz-be öz 
oğlunuz ve kızınız... 

Kardeşinizin oğlu veya öz-
be öz yeğeniniz.. 

Kapı komşunuz... 
Mahallede her gün yüz-yü-

ze geldiğiniz bir genciniz... 
Daha da olmadı; 
Kars’tan veya Şırnak’tan... 
Kırklareli’nden veya Ay-

dın’dan... 
Veya da ülkenin herhangi 

bir köşesinden ne fark eder... 
Senin-benim vergilerimle 

okuyup öğretmen olmuş; 
Ya ‘atanamamış’ aylak 

aylak boşta geziyor... 
Ya, hayatta düşlemediği bir 

iş bulmuş orda çalışıyor... 
Ya da -aradan yıllar 

geçmesine rağmen- öğret-
men olarak atanacağı günü 
bekliyor... 

Yani kendi yakınımız 

olunca; 
Üzüntülerimizi öne çıkarıp 

‘yazık’ diyeceğiz de... 
Başkasının çocuğu olunca; 
‘Okudu okudu da, bir 

baltaya sap olmadı ‘kazık’ mı 
diyeceğiz!? 

Her neyse, geçelim... 
Şimdi somut örneğimi 

veriyorum; 
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 

bir ‘Tarih Öğretmeni’ KSP 
Sınavlarına giriyor... 

Yeterli puanı alıyor... 
Ancak kontenjan yeter-

sizliği nedeniyle öğretmenlik 
yapmak istediği mesleğe 
atanamıyor... 

Açlıktan ölmemek için; 
İŞKUR denilen kuruma 

müracaat edip iş istiyor... 
Ve bir müddet bekledik-

ten sonra da İŞKUR deniler 
kurum 4-5 aylığına bir okula 
‘temizlik işçisi’ (Hademe) 
olarak iş veriyor... 

Şaşırdık mı? 
Niye şaşıralım; 
Sadece bu genç arkada-

şımız düşünmediği bir işte 
çalışmıyor ki... 

Üçüncü sınıf lokantalarda 
garsonluk yapanlar var... 

Gündelik yevmiye ile inşa-
atlarda çalışanlar var... 

Taşeronlardan yalvara-ya-
kara iş edindiği lağım çukur-
larında çalışan ‘öğretmen 
diplomalılar’ var... 

Var-oğlu var... 
Peki bu kadar olumsuzluk-

lar eskiden de var mıydı? 
Başkaları nasıl düşünür 

onu bilemem ama... 
Dinime-imanıma doğru 

söylüyorum; vardıysa tövbe 
şart olsun!.. 

Bize plan değil, pilav lazım 
denildiğini güne kadar; 

Azda olsa, her şey bir plan 

ve program çerçevesinde yol 
alıyordu... 

Ülkenin öğretmene ihtiyacı 
mı var; 

İleriye dönük olarak, okula 
alınacak öğrencilerin hesa-
bı-kitabı yapılır ve bu hesap-
lamalar sonucu yeteri kadar 
‘öğretmen’ olacak öğrenci 
alınırdı... 

Ve her yıl mezun ettiği 
öğrenciyi de; 

Mezun olur-olmaz herhan-
gi bir okula ataması yapılır-
dı... 

Bu aynı uygulama; 
Diğer meslek okulları için-

de geçerliydi... 
Ya şimdi? 
Ya günümüzde nasıl bir 

uygulama var? 
Nasıl bir uygulama oldu-

ğunu sizler benden daha iyi 
biliyorsunuz da.. 

Ancak, bende kendi 
düşüncemle ifade edecek 
olursam; 

Günümüzde ‘meslek okul-
ları’ formatına uygun yolculuk 
yapmıyor... 

Daha doğrusu; 
Devlet yönetiminin ba-

şına geçenler ‘öz evladını, 
vatandaşını’ siyasi tercihleri 
doğrultusunda kandırıyor... 

Ve işin en ilginç ve düşün-
dürücü yanıysa; 

Bu ‘kandırma’ işine çoğun-
luğun gıkı, sesi ve soluğu 
çıkmıyor! 

Azınlıkta kalan ‘ses çıka-
ranların’ ise egemen güçler 
tarafından; 

Ya sesi kesiliyor... 
Ya da sesini kimse duymu-

yor... 
Duysa da ‘duymazlıktan’ 

geliyor! 
Peki ne olmalı? diye soru-

yorsanız...

Ben kendi fikrimi hemen 
söyleyeyim; 

İhtiyaç fazlası meslek okul-
ları bir an önce kapanmalı... 

İstihdam edilecek personel 
kadar okul açılmalı... 

İstatistiksel rakamlar diyor 
ki; 

Ülkemizde ‘İmam’ ve 
‘Hatip’ yetiştirecek 673 İmam 
Hatip Okulu ve 714 binin 
üzerinde öğrenci var... 

Şimdi sıcağı-sıcağına sor-
mak gerekir; 

Bunların hepsi İmam veya 
Hatip mi olacaklar? 

Yoksa başkalarının ‘hakkı’ 
olan koltuklara mı oturtula-
caklar? 

Yine istatistikler diyor ki; 
Ülkemizde ‘öğretmen 

yetiştiren’ 93 Fakülte ve bu 
fakültelerden her yıl 40 bin 
dolayında ‘öğretmenlik diplo-
ması’ alanlar var... 

Şimdi buna da bir soru 
açacak olursak; 

Bu ihtiyaç fazlası ‘öğret-
men yetiştiren’ kurumlar-
dan mezun olanları İşsizler 
Ordusuna katmak için mi açık 
tutuyorsunuz? 

Yoksa; 
Ben siyaseten elde ettiğim 

kazancıma bakarım... 
Varsın nerede iş bulursa 

bulsun, orasına ben karış-
mam mı diyorsunuz? 

Son söz; 
Biz ‘pilavdan’ önce yine 

‘planlı’ yönetime geri dönelim 
derim... 

Eğer planı önde tutarsak; 
Yarım tabak yiyeceğimiz 

‘pilavı’ planlı yolculuk sa-
yesinde tabağın tamamını 
dolduracak ‘pilavı’ daha kolay 
buluruz diye düşünüyor; 

Ve şimdide sözü size bıra-
kıyorum...

AYNI FAKÜTLE DE OKUYORLAR 
AYNI DÜŞLERİ PAYLAŞIYORLAR 
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Giresun Belediyesi-
nin mega projeleri 
hız kesmeden 

devam ediyor. 
Tamamlanarak halkın 

hizmetine sunulan veya ya-
pımı devam eden projelerin 
ardından şimdi de ‘Sokak-
başı Yöresel Ürün Pazarı 
(Hediyelik Eşya Çarşısı) ve 
Meydan Düzenleme Projesi’ 
başlıyor.

Bu kapsamda dev pro-
jenin 1. etabının yapım işi 
ihalesi gerçekleşti. Sokak-
başı’nda belediye otoparkı 
üzerine uygulanacak olan 
projenin toplam alanı 1100 
m2 olup iki katlı olarak inşa 
edilecek. Projede zemin 
katta 9 dükkan, 1. katta 9 
dükkan olmak üzere 40-45 
m2 büyüklüğünde toplam 
18 dükkan bulunuyor. Yine 
proje alanı içerisinde kadın 
kooperatifinin kullanabileceği 
yöresel ürün ve hediyelik 

eşya satışına uygun dükkan-
lar ile kafede yer alıyor.

Projenin 2. etabında ise 
1. etap karşısındaki 159 
ada,14,15,16,17,18,33,34 
parselleri (belediye dükkan-
ları, pazar alanı) kapsayan 
alan için projelendirme 
süreci tamamlandıktan sonra 
yapım işi ihalesi gerçekle-
şecek. 2. etap proje alanı 
yaklaşık 1500 m2 olup, proje 
kapsamında çevre ve mey-
dan düzenlemesi (peyzaj) ile 
6 adet 30 m2 büyüklüğünde 
satış dükkanı bulunuyor.

ŞENLİKOĞLU: 
“ÇOK DEĞERLİ”

Giresun Belediye Başka-
nı Aytekin Şenlikoğlu vaat 
etmiş oldukları tüm projeleri 
tek tek hayata geçirecek-
lerini söyleyerek: “Biten 
projelerimiz var, devam eden 
projelerimiz var. Şimdi de 
‘Sokakbaşı Yöresel Ürün 

Pazarı (Hediyelik Eşya Çar-
şısı) ve Meydan düzenleme 
Projesi’ni hayata geçiriyoruz. 
Sokakbaşı şehrimizin en 
eski ve çok özel bir semti 
olup, tarihi ve kültürel birçok 
özelliği barındırmaktadır. 
Kendi özünün yanında tarihi 
okulları, özgürlük yolunu, ka-
leyi, müzeyi, zeytinlik semtini 
kapsamakta veya bağlan-
tısı bulunmaktadır. Turizm 
açısından da çok değerli bir 
semtimizdir. Türkülere konu 
olmuştur. Dolayısıyla So-
kakbaşı’mızı güzel bir proje 
ile yeniden canlandırmak, 
hareketlendirmek istiyoruz. 
Bu kapsamda projemizin 
1. etabının startını verdik. 
Tüm mahalle halkının ve 
Giresunluların çok beğene-
ceği projemizi kısa zamanda 
tamamlayarak halkımızın 
hizmetine sunacağız. Şim-
diden Giresun’umuza hayırlı 
olsun“ dedi.

Belediyenin ‘Sokakbaşı Yöresel Ürün Pazarı (Hediyelik Eşya Çarşısı) ve Meydan Düzenleme Projesi’ başlıyor

YENiDEN SOKAKBASI



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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Aynı fakülteden mezun 
oluyorlar... 

Aynı eşdeğerde diploma 
alıyorlar... 

Sıra bir baltaya sap olma-
ya gelince; 

Biri eğitim aldığı alanda iş 
buluyor... 

Birisi hangi işi bulursa orda 
çalışıyor.. 

Ne dersiniz; 
Sizce bu işte bir gariplik 

yok mu? 
Bir absürtlük, bir çelişki 

görülmüyor mu? 
Bir düşünsenize; 
İki arkadaş var, aynı düşle-

ri kuruyorlar... 
Kaymakam olmak için aynı 

fakültede okuyorlar... 
Hatta okul bitene kadar 

aynı odayı paylaşıyorlar... 
Aynı eşdeğerde ‘diplomay-

la’ mezun oluyorlar... 
Ama iş diplomayı değer-

lendirmeye gelince; 
Birisi düşlediği hayalleri 

bir-şekilde gerçekleştiriyor... 
Diğeri ise hiç aklından ge-

çirmediği işlerde çalışıyor... 
Bu paradoks, bu çelişki; 
Öğretmen olma düşleriyle 

yatıp-kalkanlarda
daha da absürt bir şekilde 

görülüyor... 
Ve bunu yine iki arkadaş 

üzerinden düşünecek olur-
sak; 

İki genç adam, çocuklu-
ğunda bu yana ‘öğretmen’ 
olma düşleri kuruyor... 

Ve aynı fakülteden ‘eş-
değer’ diplomalarda mezun 
oluyor... 

Sonuç; 
Birisi adına KPS denilen 

‘Kandırmaca Personel Sınav’ 
duvarlarını aşma şansını 
bulup, öğretmen oluyor... 

Bir diğeri bu duvarı aşama-
dığı için arkadaşının öğret-
menlik yaptığı okulda ancak 
‘hademe’ olarak iş bulabili-
yor... 

Yaşama tutunabilmek için; 
Yıllardır biriktirdiği düşleri-

ne bir tarafa bırakıyor... 
Elde ettiği eğitim kariyerini 

ve onuru rafa kaldırıyor... 
Ve İŞKUR denilen ku-

rumun gösterdiği ‘temizlik 
işçiliğine’ razı olmak zorunda 
kalıyor... 

Yani; 
Aynı eşdeğer fakülteden 

mezun olmalarına rağmen... 
Ellerinde aynı eşdeğerde 

‘diploma’ olmasına rağmen... 
Birisi aynı okulda ‘öğ-

retmenlik’ veya ‘müdürlük’ 
yapıyor... 

Bir diğeri aynı okulda ‘ha-
deme’ olarak ‘temizlik işçisi’ 
oluyor... 

Şimdi bazıları da diyecektir 

ki; 
“Yok artık... 
Olur olurda, bu kadar 

farklılık da biraz fazla abartı 
oluyor” diye; 

Düşünenlerde çıkacaktır 
mutlaka... 

Hatta şu soruları soranlar-
da olacaktır; 

“Buna bir örnek verebilir 
misin?” 

“Varsa, kimdir bu ‘öğret-
menlik’ yapması gerekirken 
‘hademeliğe’ razı olan kişi?” 
diye soranlara yanıtım şöyle 
olur; 

Az sonra (iki arkadaş kur-
gusu benim kurgumda olsa) 
somut bir örnek vereceğim... 

Ancak, örneğimi vermeden 
önce (yine bir kurmaca ben-
zetmeyle) şu şekilde de yanıt 
vermek istiyorum... 

Öğretmen olacakken ‘ha-
deme’ işçiliğine razı olan bu 
genç insan; 

Varsayın ki sizin öz-be öz 
oğlunuz ve kızınız... 

Kardeşinizin oğlu veya öz-
be öz yeğeniniz.. 

Kapı komşunuz... 
Mahallede her gün yüz-yü-

ze geldiğiniz bir genciniz... 
Daha da olmadı; 
Kars’tan veya Şırnak’tan... 
Kırklareli’nden veya Ay-

dın’dan... 
Veya da ülkenin herhangi 

bir köşesinden ne fark eder... 
Senin-benim vergilerimle 

okuyup öğretmen olmuş; 
Ya ‘atanamamış’ aylak 

aylak boşta geziyor... 
Ya, hayatta düşlemediği bir 

iş bulmuş orda çalışıyor... 
Ya da -aradan yıllar 

geçmesine rağmen- öğret-
men olarak atanacağı günü 
bekliyor... 

Yani kendi yakınımız 

olunca; 
Üzüntülerimizi öne çıkarıp 

‘yazık’ diyeceğiz de... 
Başkasının çocuğu olunca; 
‘Okudu okudu da, bir 

baltaya sap olmadı ‘kazık’ mı 
diyeceğiz!? 

Her neyse, geçelim... 
Şimdi somut örneğimi 

veriyorum; 
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 

bir ‘Tarih Öğretmeni’ KSP 
Sınavlarına giriyor... 

Yeterli puanı alıyor... 
Ancak kontenjan yeter-

sizliği nedeniyle öğretmenlik 
yapmak istediği mesleğe 
atanamıyor... 

Açlıktan ölmemek için; 
İŞKUR denilen kuruma 

müracaat edip iş istiyor... 
Ve bir müddet bekledik-

ten sonra da İŞKUR deniler 
kurum 4-5 aylığına bir okula 
‘temizlik işçisi’ (Hademe) 
olarak iş veriyor... 

Şaşırdık mı? 
Niye şaşıralım; 
Sadece bu genç arkada-

şımız düşünmediği bir işte 
çalışmıyor ki... 

Üçüncü sınıf lokantalarda 
garsonluk yapanlar var... 

Gündelik yevmiye ile inşa-
atlarda çalışanlar var... 

Taşeronlardan yalvara-ya-
kara iş edindiği lağım çukur-
larında çalışan ‘öğretmen 
diplomalılar’ var... 

Var-oğlu var... 
Peki bu kadar olumsuzluk-

lar eskiden de var mıydı? 
Başkaları nasıl düşünür 

onu bilemem ama... 
Dinime-imanıma doğru 

söylüyorum; vardıysa tövbe 
şart olsun!.. 

Bize plan değil, pilav lazım 
denildiğini güne kadar; 

Azda olsa, her şey bir plan 

ve program çerçevesinde yol 
alıyordu... 

Ülkenin öğretmene ihtiyacı 
mı var; 

İleriye dönük olarak, okula 
alınacak öğrencilerin hesa-
bı-kitabı yapılır ve bu hesap-
lamalar sonucu yeteri kadar 
‘öğretmen’ olacak öğrenci 
alınırdı... 

Ve her yıl mezun ettiği 
öğrenciyi de; 

Mezun olur-olmaz herhan-
gi bir okula ataması yapılır-
dı... 

Bu aynı uygulama; 
Diğer meslek okulları için-

de geçerliydi... 
Ya şimdi? 
Ya günümüzde nasıl bir 

uygulama var? 
Nasıl bir uygulama oldu-

ğunu sizler benden daha iyi 
biliyorsunuz da.. 

Ancak, bende kendi 
düşüncemle ifade edecek 
olursam; 

Günümüzde ‘meslek okul-
ları’ formatına uygun yolculuk 
yapmıyor... 

Daha doğrusu; 
Devlet yönetiminin ba-

şına geçenler ‘öz evladını, 
vatandaşını’ siyasi tercihleri 
doğrultusunda kandırıyor... 

Ve işin en ilginç ve düşün-
dürücü yanıysa; 

Bu ‘kandırma’ işine çoğun-
luğun gıkı, sesi ve soluğu 
çıkmıyor! 

Azınlıkta kalan ‘ses çıka-
ranların’ ise egemen güçler 
tarafından; 

Ya sesi kesiliyor... 
Ya da sesini kimse duymu-

yor... 
Duysa da ‘duymazlıktan’ 

geliyor! 
Peki ne olmalı? diye soru-

yorsanız...

Ben kendi fikrimi hemen 
söyleyeyim; 

İhtiyaç fazlası meslek okul-
ları bir an önce kapanmalı... 

İstihdam edilecek personel 
kadar okul açılmalı... 

İstatistiksel rakamlar diyor 
ki; 

Ülkemizde ‘İmam’ ve 
‘Hatip’ yetiştirecek 673 İmam 
Hatip Okulu ve 714 binin 
üzerinde öğrenci var... 

Şimdi sıcağı-sıcağına sor-
mak gerekir; 

Bunların hepsi İmam veya 
Hatip mi olacaklar? 

Yoksa başkalarının ‘hakkı’ 
olan koltuklara mı oturtula-
caklar? 

Yine istatistikler diyor ki; 
Ülkemizde ‘öğretmen 

yetiştiren’ 93 Fakülte ve bu 
fakültelerden her yıl 40 bin 
dolayında ‘öğretmenlik diplo-
ması’ alanlar var... 

Şimdi buna da bir soru 
açacak olursak; 

Bu ihtiyaç fazlası ‘öğret-
men yetiştiren’ kurumlar-
dan mezun olanları İşsizler 
Ordusuna katmak için mi açık 
tutuyorsunuz? 

Yoksa; 
Ben siyaseten elde ettiğim 

kazancıma bakarım... 
Varsın nerede iş bulursa 

bulsun, orasına ben karış-
mam mı diyorsunuz? 

Son söz; 
Biz ‘pilavdan’ önce yine 

‘planlı’ yönetime geri dönelim 
derim... 

Eğer planı önde tutarsak; 
Yarım tabak yiyeceğimiz 

‘pilavı’ planlı yolculuk sa-
yesinde tabağın tamamını 
dolduracak ‘pilavı’ daha kolay 
buluruz diye düşünüyor; 

Ve şimdide sözü size bıra-
kıyorum...

AYNI FAKÜTLE DE OKUYORLAR 
AYNI DÜŞLERİ PAYLAŞIYORLAR 
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Giresun Belediyesi-
nin mega projeleri 
hız kesmeden 

devam ediyor. 
Tamamlanarak halkın 

hizmetine sunulan veya ya-
pımı devam eden projelerin 
ardından şimdi de ‘Sokak-
başı Yöresel Ürün Pazarı 
(Hediyelik Eşya Çarşısı) ve 
Meydan Düzenleme Projesi’ 
başlıyor.

Bu kapsamda dev pro-
jenin 1. etabının yapım işi 
ihalesi gerçekleşti. Sokak-
başı’nda belediye otoparkı 
üzerine uygulanacak olan 
projenin toplam alanı 1100 
m2 olup iki katlı olarak inşa 
edilecek. Projede zemin 
katta 9 dükkan, 1. katta 9 
dükkan olmak üzere 40-45 
m2 büyüklüğünde toplam 
18 dükkan bulunuyor. Yine 
proje alanı içerisinde kadın 
kooperatifinin kullanabileceği 
yöresel ürün ve hediyelik 

eşya satışına uygun dükkan-
lar ile kafede yer alıyor.

Projenin 2. etabında ise 
1. etap karşısındaki 159 
ada,14,15,16,17,18,33,34 
parselleri (belediye dükkan-
ları, pazar alanı) kapsayan 
alan için projelendirme 
süreci tamamlandıktan sonra 
yapım işi ihalesi gerçekle-
şecek. 2. etap proje alanı 
yaklaşık 1500 m2 olup, proje 
kapsamında çevre ve mey-
dan düzenlemesi (peyzaj) ile 
6 adet 30 m2 büyüklüğünde 
satış dükkanı bulunuyor.

ŞENLİKOĞLU: 
“ÇOK DEĞERLİ”

Giresun Belediye Başka-
nı Aytekin Şenlikoğlu vaat 
etmiş oldukları tüm projeleri 
tek tek hayata geçirecek-
lerini söyleyerek: “Biten 
projelerimiz var, devam eden 
projelerimiz var. Şimdi de 
‘Sokakbaşı Yöresel Ürün 

Pazarı (Hediyelik Eşya Çar-
şısı) ve Meydan düzenleme 
Projesi’ni hayata geçiriyoruz. 
Sokakbaşı şehrimizin en 
eski ve çok özel bir semti 
olup, tarihi ve kültürel birçok 
özelliği barındırmaktadır. 
Kendi özünün yanında tarihi 
okulları, özgürlük yolunu, ka-
leyi, müzeyi, zeytinlik semtini 
kapsamakta veya bağlan-
tısı bulunmaktadır. Turizm 
açısından da çok değerli bir 
semtimizdir. Türkülere konu 
olmuştur. Dolayısıyla So-
kakbaşı’mızı güzel bir proje 
ile yeniden canlandırmak, 
hareketlendirmek istiyoruz. 
Bu kapsamda projemizin 
1. etabının startını verdik. 
Tüm mahalle halkının ve 
Giresunluların çok beğene-
ceği projemizi kısa zamanda 
tamamlayarak halkımızın 
hizmetine sunacağız. Şim-
diden Giresun’umuza hayırlı 
olsun“ dedi.

Belediyenin ‘Sokakbaşı Yöresel Ürün Pazarı (Hediyelik Eşya Çarşısı) ve Meydan Düzenleme Projesi’ başlıyor

YENiDEN SOKAKBASI
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

526 Eylül 
2022 Pazartesi www.giresungundem.com

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

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

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

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

11. HAFTA

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

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

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

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

15. HAFTA

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

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

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

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

19. HAFTA

2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig İlk Yarı Fikstürü

Amber	Çay	Eynesil	
Belediyespor,	sahasında	
karşılaştığı	Kuşadasıspor	
ile	berabere	kalırken,	na-
mağlup	unvanını	korudu	ve	
adım	adım	zirveye	yaklaştı.	
TFF	3.Lig	2.grupta	ligin	

4.	Haftasında	sahasında	
Kuşadasıspor’u	konuk	
eden	Amber	Çay	Eynesil	
Belediyespor	bulduğu	po-
zisyonlarda	fileleri	hava-
landıramaadı.Karşılaşmayı	
Eynesil	Belediye	Başkanı	
Ahmet	Latif	Karadeniz	ve	
çok	sayıda	taraftar	izledi.	

Vakfıkebir	İlçe	stadında	
oynanan	maçta	Vakfıkebir	
İlçe	Stadı’nda	oynanan	
karşılaşmada	gol	sesi	
çıkmayınca	her	iki	takımda	
sahadan	1’er	puanla	ayrıldı.	
Bu	sonuçla	Eynesil	Beledi-
yespor	puanını	8’e,	Kuşa-
dasıspor	5’e	yükseltti.	
Turuncu-mavili	namağ-

lup	temsilcimiz	Amber	Çay	
Eynesil	Belediyespor,	iki	
deplasman	galibiyetinin	
ardından	oynadığı	iki	iç	
saha	maçını	da	berabere	
sonuçlandı.

Vakfıkebir’de 
Sessiz Bir Gün: 0-0

Bursa’da	yapılan	Bursa	
İller	Arası	Minik-Yıldız	

Karate	ligi	1.Etabında		Milli	
sporcu	Ebrar	Bodur	birinci	
olurken,	Alperen	Bodur	ise	
3.oldular.	

Bursa	TOFAŞ	Spor	
Salonu’nda	düzenlenen	ve	
19	İlden	69	kulüp	ve	835	
sporcunun	katıldığı	Bursa	
İller	Arası	Minik-Yıldız	Karate	
ligi	1.Etabında	ortaya	konan	
başarı	sevinç	yarattl.	
İshaklı	Köyü	sosyal	

medya	hesabından	yapılan	
açıklamada”	Tebrikler	Bodur	

Kardeşlere!	Derneğimizin	
üyesi	olan	Bülent	Bodur’un	
Kızı	Ebrar	ve	oğlu	Alperen	
Bursa	TOFAŞ	Spor	Salo-
nunda	düzenlenen	“Bursa	İl-
ler	Arası	Minik-Yıldız	Karate	
Ligi”	1.Etabında	Milli	Sporcu	
Kızımız	Ebrar	Birinci	olurken	
Alperen	3.olarak	bizleri	yine	
gururlandırdı.	Maşallah	
yavrularımıza,	başarılarınız	
daim,	yolunuz	açık	olsun.	
Derneğimiz	olarak	Sporcula-
rımızı	Tekrardan	Tebrik	ede-
riz.	Başarılarının	devamını	
diliyoruz”	denildi

Bodur Kardeşler, 
Bursa’dan Mutlu Döndü

Giresun	U18	Futbol	Ligi,	Kasım	
ayından	itibaren	başlayacak.
Futbol	İl	Temsilciliği’nden	verilen	

bilgiye	göre,	2022-2023	sezonunda	ligde	
10	takım	mücadele	edecek.	Sezon	sonun-
da	ligi	ilk	(2)	sırada	bitiren	takımlar	ilimizi	
U18	Türkiye	Futbol	Şampiyonası’nda	temsil	
etme	hakkı	kazanacak.
U18	ligi	çift	devreli	lig	usulüne	göre	

oynanacak	maçlarda	iki	takım	şampiyonluk	
sevinci	yaşayacak.		Öte	yandan	geçen	se-
zon	Sanayispor	ve	Kayadibispor	takımları	
ligi	ilk	2	sırada	tamamlamıştı.

KASAP: “TÜM TAKIMLARA 
BAŞARILAR DİLİYORUM”
Futbol	İl	Temsilcisi	Mustafa	Kasap,	yeni	

sezonda	liglerde	mücadele	edecek	olan	
tüm	takımlara	başarılar	diledi.
Kasap;	“U18	liginde	2022-2023	sezonu-

nu	ekim	ayında	başlatacağız.	10	takımımız	
mücadele	edecek.	Şimdiden	tüm	takımla-
rımıza	başarılar	diliyorum.	Kazasız,	bela-
sız,	sakatlıksız,	başarılarla	dolu,	herkesin	
gönlünce	bir	yıl	olmasını	temenni	ederim.”	
diye	konuştu.

KASIM AYINDA START ALACAK!
İL TEMSİLCİLERİ, KÖPRÜ 

GÖREVİ GÖRÜYOR
Giresun	Gençlik	ve	Spor	Şube	

Müdürü	Ali	Dodur	başkan-
lığında,		Gençlik	ve	Spor	Bakanlı-
ğına	bağlı	federasyonların	İl	Spor	
Dalı	Temsilcileriyle	Olimpik	Yüzme	
Havuzu	Spor	Kompleksi	Toplantı	
Salonu’nda	bir	araya	gelindi.
Sporun	gelişimi	için	yapılan	çalış-

malar	ve	yeni	dönem	ile	ilgili	yapıl-
ması	planlanan	faaliyetler,	lisans-
lı-faal	sporcu	sayısı	ve	spora	yeni	
yetenekler	kazandırması	başlıca	
konular	arasında	yer	aldı.
Şube	Müdürü	Ali	Dodur;	“Spora	

teşvik	etmenin,	spor	yaptırmanın	
ve	sporcu	yetiştirmenin	görevimiz	

olmasının	yanı	sıra	ahlaklı	insan	
yetiştirmek	önceliğimiz	olmalı.	Spor	
dallarında	başarı	sağlamak	için	en	
büyük	görev	siz	değerli	il	temsilcileri-
mize	düşüyor	ve	bu	konuda	bizlerde	
kendi	üzerimize	düşen	ne	varsa	yeri-
ne	getirmeye	hazırız.	Bunun	yanın-
da	federasyonlarımız	ile	arada	köprü	
görevini	yürütenler	il	temsilcileri-
mizdir.	Ortak	karar	ve	disiplin	içinde	
beraberce	hareket	edip	çalışacağız.	
Toplantıya	katılım	sağladığınız	için	
sizlere	şahsım	ve	kurumum	adına	
teşekkür	ediyorum,	çalışmalarınız-
da	başarılar	diliyorum.”	ifadelerini	
kullandı.



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: 626 Eylül 2022 Pazartesi

 

 

 

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

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

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

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

‘En Büyük Hayalim 
Milli Takım’

Giresunsporlu futbolcu 
Hayrullah Bilazer, Her 

gencin hayali milli takımda 
oynamaktır. Benim de hayalim 
milli takım. Bunun için çok 
çalışıyorum dedi.

Milli maç nedeniyle lige 
verilen arada Kayseri’de kamp 
yapan Bitexen Giresunspor, 
Alanyaspor maçı hazırlıklarını 
sürdürüyor. Fikstür gereği ligin 
7’nci haftasını BAY geçiren 
Giresunspor, milli maç nede-
niyle lige verilen arayı Erciyes 
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’n-
de değerlendiriyor. 

Savunma oyuncusu 

Hayrullah Bilazer, ‘Lige iyi 
başladığımızı düşünüyorum. 
Yeni kurulan bir takımız. 
Aramıza sonradan katılan 
arkadaşlarımız oldu. Bu 
BAY haftasının ve milli 
aranın bize çok iyi geldiğini 
düşünüyorum. Hep birlikte 
iyi çalışıyoruz. İnşallah bun-
dan sonraki maçlarda daha 
iyi olacağız. Her gencin 
hayali milli takımda oyna-
maktır. Benim de hayalim 
milli takım. Bunun için çok 
çalışıyorum. Performansımı 
artırıp milli takım formasını 
giymek istiyorum’ dedi.

Giresunspor’un 10 
günlük kampı sona 
ererken Teknik adam 

Hakan Keleş, çalışmalarının 
karşılığını ligde alacaklarını 
ifade etti.

Keleş, iyi bir kamp dönemi 
geçirdiklerini, takıma yeni katı-
lan oyuncuların eski oyuncularla 
kaynaştığını kaydetti.

KARŞILAŞMA
Giresunspor -Kayse-

rispor hazırlık maçında 
karşı karşıya geldi. 90 
dakika  0-0 sona erdi.

Milli maç nedeniyle lige veri-
len arada Bitexen Giresunspor 
ile Kayserispor, bu hafta sonu 
oynayacakları maçlar öncesi 
bir prova yaptılar. Kayserispor 
Kulüp tesislerinde oynanan mü-
sabakaya Yukatel Kayserispor 
Teknik Direktörü Çağdaş Atan; 
Bilal, Campanharo, Uzodimma, 
Kolovetsios, Carole, Ackah, 
Kemen, Bertolacci, Hayrullah, 
Gökhan, Gavranovic 11’i ile 

çıktı. 
Bitexen Giresunspor Tek-

nik Direktörü Hakan Keleş ise 
Ferhat, Talha, Sergen, Kadir, 
Farukcan, Senghor, Görkem, 
Rahmetullah, Kuwas, Doğan 
Can, Oğulcan 11’i ile takımını 
sa- haya sürdü.

Teknik 
direk-
törler 
ikinci 
yarıda 
saha-

daki 

11’leri değiştirdi. İlk yarısı 0-0 
sona eren müsabakanın ikinci 
yarısında da gol olmadı.

İZİN ZAMANI
16 Eylül’den itibaren Kay-

seri’de kamp yapan Gire-
sunspor’da futbolculara Kay-
serispor ile oynadığı hazırlık 
maçının ardından iki gün izin 
verildi. Yeşil-beyazlılar Salı günü 
tesislerde toplanarak 2 Ekim’de 
deplasmanda oynayacağı Co-
rendon Alanyaspor karşılaşma-
sının hazırlıklarını sürdürecek.

‘iYi BiR KAMP GECiRDiK’
Giresunspor’un Kayseri kampıı hazırlık karşılaşması ile son buldu. Çotanaklar, Kayserispor ile golsüz 

berabere kalırken Alanyaspor maçı öncesi yapılan son provada eksikler görüldü ve notlar alındı

Bu sezon transfer edilen 
oyunculardan Robert  ise Kayseri 
kampının etkisini ligde görmek 
istediklerini söyledi.

Giresunspor futbolcu Robert 
Mejia  ‘Ligde geri kalan maç-
larla alakalı olarak bu kampta 
kendimizi çok iyi hazırladığımızı 
düşünüyorum. Bundan sonraki 
maçlarda elimizden gelenin en 
iyisini yapacağız. Yeni oyuncu-
lardan oluşan bir ekibimiz var. 
Bu kampta da bir araya gelerek 

iyi bir 
takım 
oluşturduğumu-
zu düşünüyorum. 
Hocamız da bize ge-
rekli çalışmaları yaptırıyor. 
Bundan sonraki maçlarda bu 
kampın da etkisiyle daha güçlü 
olacağımızı düşünüyorum. Sü-
per Lig’de kaliteli oyunculardan 
oluşan iyi takımlar var. Biz de iyi 
bir ekibimiz onlara karşı iyi mü-
cadele edebiliriz’ diye konuştu.

‘Kampın 
Meyvelerini Toplayacağız’


