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“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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Muhtarlara 

Destek
SAYFA 3’TE

BAYRAKTAR 
iLGiDEN 

MEMNUN..
SAYFA 3’TE

12. Çağrı döneminde başvuruda 
bulunan Yerel Eylem Gruplarının hazır-
lamış olduğu Yerel Kalkınma Stratejile-
rinin Değerlendirmeleri IPARD Yönetim 
Otoritesi tarafından tamamlandı. 

LEADER yaklaşımının yerel topluluk-
ların kendi yerel kalkınma süreçlerine 
katılmalarını sağlamak amacıyla geliş-
tirilmiş yenilikçi bir yaklaşım olduğunu 
ifade eden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun 
İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun 
önemli mesajlar verdi.    SAYFA 2’DE

Emin Serdar Kurşun’dan 
Leader Projesi İçin Çağrı

Uzunalioğlu, ”CHP 
İl Başkanı Av. 
Gültekin Uzuna-

lioğlu’ndan AKP İl Başkanı 
Kenan Tatlı’nın cevabına 
cevap gecikmedi; “Biz dedik 
ki; İl Özel İdaresi olarak yeşil 
alanları imara açıyor ve hal-
kın kullanacağı yeşil alanları 
satıyorsunuz. Siz önceki 
belediye yönetimine saldı-
rıyor ve bizim ileri sürdüğü-
müz konuda tek bir kelime 
etmiyorsunuz. Soruyorum 
size; önceki dönem belediye 
yönetimine saldırmak size 
yeşil alanları satma hakkı mı 
tanıyor? İl Özel İdaresi arsa 
satıyor, şaibeli bir sürü iş var 

diyoruz. İl Özel İdaresini sa-
vunan tek kelime etmiyor, şu 
anki belediyeyi savunuyor-
sunuz. Sayın Kenan Tatlı, siz 

İl Özel İdaresinden vaz mı 
geçtiniz? Savunulamayacak 
kadar batırdınız mı İl Özel 
İdaresini? “dedi. 2’DE

Uzunalioğlu ”Satışın iptali için hukuki yollara başvuracağız” dedi

SGK ARAZiSiNiN SATISI
DAVALIK OLUYOR...
AK Parti ile CHP arasındaki arsa tartışması devam ediyor.CHP İl Başkanı Gülte-

kin Uzunalioğlu, SGK Arazisinin satışının iptali için dava açacaklarını söyledi

‘Hayata Gülümse’ Çıktı
Geçtiğimiz yıl Haziran 

ayında “Mimozalar Çiçek 
Açtı” şiir kitabı ile yayın hayatına 
katılan Şair Ferhat Günaydın 
yoğun okuyucu ilgi ve talebi ile le 
ile karşılaşmış, aynı yıl içerisinde 
kitabının 2. baskısını yaptırmıştı. 
Ayrıca bu eseri ile 2021 yılında 
Kültür Bakanlığı’na müracaat 
etmiş, ön inceleme ve mülakat-
tan geçerek “Halk Şairi” ünvanı 
almıştı. 2’DE

Ekiz, Memurlara Yemek 
İçin Düzenleme İstedi

Ekiz, memurların yemek yardımlarının 
yeniden düzenlenmesini istedi...

Ekiz, “sağlık çalışan-
larının mali ve özlük 

hakları ile ilgili yaşanan 
sıkıntılar ve talepleri, hizmet 
kolumuzda bulunan tüm 
kurum ve kuruluşlarda 
yaşanan yönetim ve işleyiş 
problemleri, çalışma ha-
yatında kamu çalışanlarını 
ilgilendiren meseleler ve 
Türkiye gündemi ile ilgili 

konuları ele alarak görüş ve 
düşüncelerini açıklamaya 
devam edecektir.

“Bilindiği üzere geçtiğimiz 
günlerde işçilerin yemek 
ücretleri 17 TL’den  55 TL’ye 
çıkarılmış ve özel sektör ça-
lışanlarına ödenecek yemek 
yardımları vergi dışında 
tutulmuştur. “dedi.

SAYFA 3’TE

Çakıroğlu bu konuda henüz 
resmi açıklama yapmazken,dost 
sohbetlerinde bu niyetini yakın-
larından gizlemediği öğrenildi.AK 
Parti’nin değişik birimlerinde görev 
alan ve bir dönem Giresun İl Genel 
Meclisi üyeliği de yapan Çakıroğ-
lu’nun ,adaylık takviminin açıklan-
masından sonra milletvekili aday 
adaylığı başvurusunu yapacağı dile 
getiriliyor..Bu arada Ak Partili 2 ilçe 
belediye başkanının da milletvekili 
adayı olmak için nabız yokladıkları 
öne sürülüyor.Çakıroğlu’nun resmi 
süreç başlayana kadar basına ve 
kamuoyuna açıklama yapmayacağı 
ifade ediliyor.

Haber: Mustafa Cici

CETiN CAKIROGLU
ADAY ADAYI MI OLUYOR?
Seçimler için geriye sayım sürerken, AK Parti Giresun MERKEZ İlçe eski 

Başkanı Çetin Çakıroğlu’nun milletvekili aday adayı olacağı öne sürülüyor
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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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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Giresun Belediye 
Başkanı Aytekin 

Şenlikoğlu, Muhtarların 
demokrasilerdeki yerinin 
önemli olduğunu söyledi

Şenlikoğlu muhtar-
lar gününü kutladı

Başkan Şenlikoğlu: 
“Muhtarlık müessesesi, 
toplumsal hayatımızın ve 
kültürümüzün önemli yapı 
taşlarından biridir. Halkı-
mızın tercihi ve seçimle 
işbaşına gelmiş muhtarları-
mız, son derece önemli bir 
unvan taşımakta olup, aynı 
zamanda bir o kadar da ulvi 
görev üstlenmektedirler. 
Devletimizin vatandaşla-
rımıza ulaşmasında her 
zaman en ön saflarda olan 
muhtarlarımız, halkımızın 
kendi içlerinden biri olarak 
gördükleri, her türlü sorun, 
sıkıntı ve taleplerini rahat-
lıkla ilettikleri temsilcileridir

“Belediye sorumluluk 
alanlarımız içerisinde 28 
mahallemiz var ve muh-
tarlarımızla sürekli istişare 
halindeyiz. Şehrimizde 
muhtarlık binası olmayan 
mahallelerimiz bulunuyor-
du. Bu eksikliği gidermek 
adına göreve geldiğimiz 
günden bugüne imkanlar 
dahilinde muhtarlarımızın 
çalışma alanlarını iyileş-
tirmeye gayret ediyoruz. 

Gerek muhtarlarımızdan 
bizlere gelen talepler, 
gerekse saha gezilerimiz-
de tespit edilen eksiklikleri 
aciliyet sırasına göre prog-
ramlandırarak sorunları 
çözüyoruz. 

Belediye olarak sorumlu-
luk sahamızda olmayan an-
cak şehrimizin 53 köyüne 
de belediyemizin imkanları 
dahilinde hizmet etmeye 
çalışıyoruz. Merkeze yakın 
köylerimiz başta olmak 
üzere köy muhtarlarımız 
ile diyalog halinde olup su, 
yol açma, çöp toplama gibi 
hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. 
Yaz dönemlerinde yaşa-
nan su sıkıntılarında talep 
olması halinde köylerimize 
itfaiye araçları ile su götü-
rüyoruz. Yine vatandaşla-
rımızın en acılı günlerinde 
çadır, tabure ve içecek gibi 
çeşitli hizmetler ile yanların-
da oluyoruz.

Bu vesileyle geçmişten 
bugüne öncelikle hayatları-
nı kaybetmiş muhtarlarımı-
za rahmet diliyorum.  Ayrı-
ca şehrimize büyük emek 
ve katkıları olan ve bugün 
muhtarlık görevini yürüten 
tüm muhtarlarımızın 19 
Ekim Muhtarlar Günü’nü 
gününü kutluyor, hizmet-
lerinden dolayı teşekkür 
ediyorum.”dedi.

Haber: Hakan Çelebi

Şenlikoğlu: 
Muhtarlarımızın 

Yanındayız

Emin Serdar Kurşun’dan 
Leader Projesi İçin Çağrı
Kurşun”“İlimizde kamu, 

özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşlarının 

temsilcilerinin bir araya gelme-
siyle oluşan yerel eylem grupla-
rının (YEG) kurulmasını teşvik 
ettik. Bu gruplar, kırsal alanda 
yaşayan paydaşlardan oluşan 
ve dernek statüsünü taşıyan 
ve Yerel Kalkınma Stratejisinin 
(YKS) hazırlanması için bir araya 
gelen gruplardır. Bu çerçeve-
de 9 Yerel Eylem Grubu-Yerel 
Kalkınma Derneği (Keşap YEG, 
Piraziz YEG, Görele-Çanakçı 
YEG, Espiye YEG, Alucra-Çamo-
luk YEG, Tirebolu YEG, Eynesil 
YEG, Şebinkarahisar YEG, Dereli 
YEG)  İlimizde onaylanmıştır. 
Yerelin ihtiyaçları en iyi yerel 
aktörler tarafından belirleneceği 
için YEG’ler tabandan tavana 
yaklaşımın ayrılmaz bir parçası-
dır” şeklinde konuştu

Kurşun “Yerel Kalkınma Stra-

tejilerinin (YKS) uygulanması ile 
kırsal ekonomik faaliyetlerin çe-
şitlendirilmesi, kırsalın harekete 
geçirilmesi, kültürel ve sosyal ya-
şamının canlandırılması ve kırsal 
kalkınma için yeni yaklaşımların 

desteklenmesi hedeflenmektedir. 
Bu amaçla İlimizde kurulan 9 
Yerel Eylem Grubu IPARD Prog-
ramı 12. Çağrı İlanı kapsamında 
hazırlamış oldukları YKS’ler 
ile başvurularını yapmışlardır. 

Başvurulardan idari olarak uygun 
olan YKS’ler IPARD Yönetim Oto-
ritesince oluşturulan bağımsız bir 
Değerlendirme Komitesi tarafın-
dan puanlanmış ve İlimizde de-
ğerlendirmeye alınan 9 YKS’nin 
tamamı onaylanmıştır. İlçelerimiz-
de kurulan 9 YEG Derneği, kendi 
ilçelerinin 15 sene sonra temenni 
ettikleri kültürel, sosyal, ekono-
mik gelişmişlik hedefleri için ilgili 
çalışma komisyonlarını (turizm, 
sanayi, tarım, sportif ve sanatsal 
aktiviteler gibi) oluşturacaklar. Bu 
komisyonlar ilçenin geleceği için 
belirledikleri faaliyet konularını 
hayata geçirmek amacıyla yerel 
eylem grubu derneği yönetim 
kuruluna tekliflerini sunacaklardır. 
Bu şekliyle sürekli tazelenen tek-
lifler yerel eylem grubunun ilgili 
kamu, özel sektör ve STK kurum 
ve kuruluşlarıyla ortak çalışması 
ve işbirliği ile hayata geçecektir” 
dedi.      Haber: Osman Yılmaz

Uzunalioğlu ”Satışın iptali için hukuki yollara başvuracağız” dedi

SGK ARAZiSiNiN SATISI
DAVALIK OLUYOR...
AK Parti ile CHP arasındaki arsa tartışması devam ediyor.CHP İl Başkanı Gülte-

kin Uzunalioğlu, SGK Arazisinin satışının iptali için dava açacaklarını söyledi
Uzunalioğlu şöyle ko-

nuştu, “Bırakın bize laf 
yetiştirmeyi ve İl Özel İdaresi 
olarak satıştan derhal dö-
nün. Aksi halde bu satışların 
iptali için her türlü hukuki yola 
gideceğimizi bilin. Zira 2015 
yılında yapılmış olan revizyon 
imar planında yeşil alan olarak 
ayrılmış olan ancak daha 
sonra TOKİ eliyle imara açılan 
bu arsaların, artık TOKİ’den 
çıktığı için imara açılmasın-
da kamu yararı kalmamıştır. 
Tekrar yeşil alan yapılmalıdır. 
Bu arsalarla ilgili davaların 

halen devam ettiğini bilmenize 
rağmen yangından mal kaçırır 
gibi satış kararı alın-
ması ve bir an önce 
satmak istemenizdeki 
amacınız nedir? Yeşil 
alanların imara açı-
larak satışında kamu 
yararı olmadığı için sa-
tışın iptali için her türlü 
hukuki yola gideceğiz.

Ayrıca öve öve 
bitiremediğiniz Gire-
sun Belediye başkanı, 
seçimde vermiş olduğu sözleri 
3,5 yıldır yerine getirememiş, 

başarısız ve pasif bir belediye 
başkanıdır. Neyini savunuyor-

sunuz? Savunmaya 
çalıştığınız Aytekin 
Şenlikoğlu; seçimde 
20 küsür noktada 
otoparklar yapacağım 
demiş yapmamış, 
liman bölgesine dalçık 
yapacağım demiş 
yapmamış, Aksu 
dolgu alanına rekre-
asyon alanı yapaca-
ğım demiş yapmamış, 

kentsel dönüşüm yapacağım 
demiş yapamamış, teleferik 

yapacağım demiş yapamamış, 
dolmuşta havuz sistemine 
geçeceğim demiş geçememiş, 
çevre yolunu başlatamamış, 
işçi kıyımı yapmış, yollar kev-
gire dönmüşken seyirci kalmış, 
asfalt dökememiş, onlarca 
arsa satmış, borcu 2 katına 
çıkarmış, eski SSK Hastanesi 
arsasına park yapacağım de-
miş yapmamış, yapmadığı gibi 
arsanın satışına seyirci kalmış, 
yaptığı plajı koruyamamış, 
belediyeyi yönetememiş pasif 
bir belediye başkanıdır.” 

Haber: Hakan Çelebi

Halk Şairi olan 
Ferhat Günaydın 

şimdi ise “Hayata Gülüm-
se” adlı ikinci şiir kitabını 
imza günü ile okuyucular-
la buluşturuyor.

İmza günü önümüzdeki 
günlerde Giresun’da 3.sü 
yapılacak olan Kitap Fuarı 
kapsamında  29 Ekim 
2022 Cumartesi günü 
saat 15:00’de Giresun 
liman sahası Gümrük 
Binası salonunda Mahalli 
Yazarlar standında ger-
çekleştirilecektir.

Gazetemize özel de-
meç veren Günaydın”29 
Ekim’deki etkinliğe tüm 
dostlarımı bekliyorum”de-
di.   Haber: Mustafa Cici

‘Hayata Gülümse’ Çıktı
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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

319 Ekim 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

Mehmet Emür’den 
Muhtarlara Destek

Keşap Belediye Baş-
kanı Mehmet Emür, 

“19 Ekim Muhtarlar Günü” 
kutlama mesajı yayımladı.

“Muhtarlık, yerel yöne-
timlerin temel taşlarından 
biridir. Fedakârlık ve sevgi 
gerektiren zor bir görevdir. 
Muhtarlarımız da bu görevi 
ifa ederken büyük bir özveri 
ve meşakkatle yerine getir-
mektedirler.

Bulunduğu mahallerde 
veya köyde muhtarlarımız 
devletimizin tüm kurum-
larını temsil etmekte ve 
halkımızla devlet kurumları 
arasında köprü vazifesi 
görmektedir. Halkımıza 
hizmet noktasında ilçe-
mizdeki mahalle muhtar-

larımızla diyaloğumuzu 
sürekli devam ettiriyoruz. 
Gerek milleti gerekse 
devleti temsil gibi önemli bir 
görevi yürüten muhtarları-
mıza hizmetlerinden dolayı 
şükranlarımı sunuyorum. 
Keşap Belediyesi olarak, 
muhtarlarımızın talep ve 
görüşlerini her zaman 
değerlendiriyoruz. İlçemize 
hep beraber hizmet ediyo-
ruz. Devletimiz ve milletimiz 
arasında gönül köprüleri 
kuran, yerel yönetimin yapı 
taşı çözüm ortaklarımız, 
kıymetli muhtarlarımızın 19 
Ekim Muhtarlar Gününü en 
kalbi duygularımla kutluyor, 
çalışmalarında başarılar 
diliyorum”

2 yılda bir gerçekleşti-
rilen ve 119 ülkeden 
binlerce firmanın 

katıldığı fuara, dünyanın en 
büyük fındık üretici birliği olan 
FİSKOBİRLİK katılım sağlaya-
rak ülkemizi temsil etti.

Fındık ve fındık mamülleri 
denildiğinde tüm dünyada bili-
nen markaların başında gelen 
FİSKOBİRLİK, SIAL Paris 
2022 fuarında yine lezzetli ve 
inovatif ürünleriyle katılımcıla-
rın dikkatini çekmeyi başardı.

Fuara bizzat katılan FİSKO-
BİRLİK Yönetim Kurulu Başka-
nı Lütfi Bayraktar, katılımcıların 
ilgisinden duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi. Başkan Bay-
raktar açıklamasında; “Pande-
mi sonrasında gerçekleştirilen 
ilk fuar olması nedeniyle bu 
yıl hem katılımcı hem ziyaretçi 
bazında ilgi oldukça yüksek. 
Ülkemizden de çok fazla firma 
fuarda yerini almış durumda. 
Biz de fındık ve fındık mamul-
leri üretiminde Türkiye’nin lider 
markası olarak geçmiş yıllarda 
olduğu gibi bu yılda buradayız. 
Ülkemizi ve fındık üreticileri-
mizi gururla temsil ediyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Fındık üretiminde dünyada 

açık ara Türkiye’nin birinci 
sırada yer aldığını belirten 
Başkan Bayraktar, fındıklı ma-
muller üretiminde de birinciliği 
yakalamanın en büyük hedef-
leri olduğunu belirtti.  Bay-
raktar; “Dünyada hammadde 
olarak üretiminde birinci sırada 
yer aldığımız fındıkta, nihai 
mamül üretiminde de lider 
olma yolunda çalışmalarımızı 
devam ediyoruz. FİSKOBİR-

LİK olarak sektörde yerli firma-
lar arasında bu projeksiyonla 
lokomotif olmayı sürdürüyo-
ruz.” şeklinde konuştu.

FINDIKLI MAMUL 
ÜRETİMİNDE 
İNOVATİF 
ÇALIŞMALARIMIZ 
SÜRÜYOR

Bu yılki fuarın sloganın 

“Değişime Sahip Ol” olduğunu 
belirten FİSKOBİRLİK Yönetim 
Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 
FİSKOBİRLİK’in son yıllarda 
üretim ve pazarlamada bu 
değişime fazlasıyla sahip ol-
duğunu dile getirdi. Bayraktar; 
“Fuarın bu yılki teması esasın-
da bizi fazlasıyla yansıtıyor. 
Son 15 yıl içerisinde bugün 
geldiğimiz nokta, üretim faali-
yetlerimiz, pazarlama çalışma-
larımız, ihracat rakamlarımız 
ve daha nicesi değişime ne 
denli sahip olduğumuzun esas 
birer göstergesi gibi. Ama 
bunu yeterli görmüyoruz. Ar-ge 
ve Ür-ge üzerine yoğun mesai 
harcıyoruz. Fındığın yapra-
ğından zurufuna, kabuğundan 
içine kadar her bir organik 
materyalinin gıda alanında 
kullanılabilirliği ve bunlarla 
inovatif yeni ürünler ortaya 
çıkarabilmek için uzman ekip-
lerimizle birlikte çalışıyoruz. Bu 
doğrultuda ürün çeşitliliğimizi 
artırarak yeni pazar arayış-
larımızı sürdürüyoruz. Tüm 
bu çalışmalarımızın olumlu 
sonuçlarını her geçen gün 
artırarak aldığımızı görmekten 
mutlu oluyoruz.” açıklamasın-
da bulundu.

FİSKOBİRLİK SIAL PARİS’TE YERİNİ ALDI

iLGiDEN MEMNUN...
LUTFi BAYRAKTAR
Dünyanın en büyük gıda ve içecek inavasyon fuarlarından 

olan SIAL Paris 2022’de FİSKOBİRLİK’te yerini aldı.

Ekiz şöyle konuştu: 
“Sosyal devlet ilkesinin 

hayata geçirilmesi, vatandaş-
ların çeşitli sosyal yardım ve 
ödemeler yoluyla desteklen-
mesi ile mümkündür. Yapılan 
bu türlü ödemeler, yalnızca 
belli kesimlere değil ayrım 
yapılmaksızın tüm çalışan 
kesime sağlandığında daha da 
anlamlı olacaktır. 

Öyle ki, kamu işçilerine 
günlük 55 TL yemek yardımı 
ödenmektedir. Buna karşın 
kurum ve kuruluşlarda kamu 
görevlilerimiz Devlet Memurla-
rı Yiyecek Yardımı Yönetmeliği 
uyarınca kendi bütçelerinden 
günlük 2,07 TL ile 10,09 TL 
yemek bedeli ödemek zorun-
dadır. 

Yemek hizmeti sunulmayan 
kurum ve kuruluşlarda ise 
memurlara yapılacak yemek 
yardımı konusu büyük bir 
sorun haline gelmiştir. Yönet-
melik gereği memurlara yemek 

yardımının nakit olarak veri-
lememesi nedeniyle, yemek 
hizmeti sunulmayan kurum-
larda memurlarımız başka 
kurumların yemekhanelerine 
yönlendirilmekte, çoğu zaman 

bu kurumlarda yemek sıkıntısı 
yaşanmakta ve memurlarımız 
kendi imkânlarıyla öğünlerini 
geçiştirmek zorunda kalmak-
tadır.   

Dolayısıyla sunulmakta olan 

bir hizmetten işçiler bütünüyle 
faydalanırken bazı memurlar 
belirli bir ücret karşılığında fay-
dalanabilmekte yemek hizmeti 
olmayan kurumlarda ise kamu 
çalışanlarının yemek konusu 
büyük bir çileye dönmektedir.  

Böyle bir uygulama ada-
letsizlikleri ve mağduriyetleri 
de beraberinde getirmektedir. 
Bu durumun önüne geçilmesi 
ve adaletsizliğin giderilmesi 
için yemek hizmeti sunulan 
kurumlarda kamu çalışanla-
rından yemek bedeli alınması 
uygulamasına son verilmesi 
ve bütün çalışanlarımızın 
yemek hizmetinden bedelsiz 
olarak faydalanması, yemek 
hizmeti sunulmayan kurum 
ve kuruluşlarda görev yapan 
kamu çalışanlarına ise işçiler-
de olduğu gibi günlük 55 TL’lik 
tutarın nakit olarak ödenebil-
mesi için gerekli düzenleme 
yapılmalıdır”

Haber: Fatma Uğurlu

Ekiz, Memurlara Yemek 
İçin Düzenleme İstedi
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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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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Giresun Belediye 
Başkanı Aytekin 

Şenlikoğlu, Muhtarların 
demokrasilerdeki yerinin 
önemli olduğunu söyledi

Şenlikoğlu muhtar-
lar gününü kutladı

Başkan Şenlikoğlu: 
“Muhtarlık müessesesi, 
toplumsal hayatımızın ve 
kültürümüzün önemli yapı 
taşlarından biridir. Halkı-
mızın tercihi ve seçimle 
işbaşına gelmiş muhtarları-
mız, son derece önemli bir 
unvan taşımakta olup, aynı 
zamanda bir o kadar da ulvi 
görev üstlenmektedirler. 
Devletimizin vatandaşla-
rımıza ulaşmasında her 
zaman en ön saflarda olan 
muhtarlarımız, halkımızın 
kendi içlerinden biri olarak 
gördükleri, her türlü sorun, 
sıkıntı ve taleplerini rahat-
lıkla ilettikleri temsilcileridir

“Belediye sorumluluk 
alanlarımız içerisinde 28 
mahallemiz var ve muh-
tarlarımızla sürekli istişare 
halindeyiz. Şehrimizde 
muhtarlık binası olmayan 
mahallelerimiz bulunuyor-
du. Bu eksikliği gidermek 
adına göreve geldiğimiz 
günden bugüne imkanlar 
dahilinde muhtarlarımızın 
çalışma alanlarını iyileş-
tirmeye gayret ediyoruz. 

Gerek muhtarlarımızdan 
bizlere gelen talepler, 
gerekse saha gezilerimiz-
de tespit edilen eksiklikleri 
aciliyet sırasına göre prog-
ramlandırarak sorunları 
çözüyoruz. 

Belediye olarak sorumlu-
luk sahamızda olmayan an-
cak şehrimizin 53 köyüne 
de belediyemizin imkanları 
dahilinde hizmet etmeye 
çalışıyoruz. Merkeze yakın 
köylerimiz başta olmak 
üzere köy muhtarlarımız 
ile diyalog halinde olup su, 
yol açma, çöp toplama gibi 
hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. 
Yaz dönemlerinde yaşa-
nan su sıkıntılarında talep 
olması halinde köylerimize 
itfaiye araçları ile su götü-
rüyoruz. Yine vatandaşla-
rımızın en acılı günlerinde 
çadır, tabure ve içecek gibi 
çeşitli hizmetler ile yanların-
da oluyoruz.

Bu vesileyle geçmişten 
bugüne öncelikle hayatları-
nı kaybetmiş muhtarlarımı-
za rahmet diliyorum.  Ayrı-
ca şehrimize büyük emek 
ve katkıları olan ve bugün 
muhtarlık görevini yürüten 
tüm muhtarlarımızın 19 
Ekim Muhtarlar Günü’nü 
gününü kutluyor, hizmet-
lerinden dolayı teşekkür 
ediyorum.”dedi.

Haber: Hakan Çelebi

Şenlikoğlu: 
Muhtarlarımızın 

Yanındayız

Emin Serdar Kurşun’dan 
Leader Projesi İçin Çağrı
Kurşun”“İlimizde kamu, 

özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşlarının 

temsilcilerinin bir araya gelme-
siyle oluşan yerel eylem grupla-
rının (YEG) kurulmasını teşvik 
ettik. Bu gruplar, kırsal alanda 
yaşayan paydaşlardan oluşan 
ve dernek statüsünü taşıyan 
ve Yerel Kalkınma Stratejisinin 
(YKS) hazırlanması için bir araya 
gelen gruplardır. Bu çerçeve-
de 9 Yerel Eylem Grubu-Yerel 
Kalkınma Derneği (Keşap YEG, 
Piraziz YEG, Görele-Çanakçı 
YEG, Espiye YEG, Alucra-Çamo-
luk YEG, Tirebolu YEG, Eynesil 
YEG, Şebinkarahisar YEG, Dereli 
YEG)  İlimizde onaylanmıştır. 
Yerelin ihtiyaçları en iyi yerel 
aktörler tarafından belirleneceği 
için YEG’ler tabandan tavana 
yaklaşımın ayrılmaz bir parçası-
dır” şeklinde konuştu

Kurşun “Yerel Kalkınma Stra-

tejilerinin (YKS) uygulanması ile 
kırsal ekonomik faaliyetlerin çe-
şitlendirilmesi, kırsalın harekete 
geçirilmesi, kültürel ve sosyal ya-
şamının canlandırılması ve kırsal 
kalkınma için yeni yaklaşımların 

desteklenmesi hedeflenmektedir. 
Bu amaçla İlimizde kurulan 9 
Yerel Eylem Grubu IPARD Prog-
ramı 12. Çağrı İlanı kapsamında 
hazırlamış oldukları YKS’ler 
ile başvurularını yapmışlardır. 

Başvurulardan idari olarak uygun 
olan YKS’ler IPARD Yönetim Oto-
ritesince oluşturulan bağımsız bir 
Değerlendirme Komitesi tarafın-
dan puanlanmış ve İlimizde de-
ğerlendirmeye alınan 9 YKS’nin 
tamamı onaylanmıştır. İlçelerimiz-
de kurulan 9 YEG Derneği, kendi 
ilçelerinin 15 sene sonra temenni 
ettikleri kültürel, sosyal, ekono-
mik gelişmişlik hedefleri için ilgili 
çalışma komisyonlarını (turizm, 
sanayi, tarım, sportif ve sanatsal 
aktiviteler gibi) oluşturacaklar. Bu 
komisyonlar ilçenin geleceği için 
belirledikleri faaliyet konularını 
hayata geçirmek amacıyla yerel 
eylem grubu derneği yönetim 
kuruluna tekliflerini sunacaklardır. 
Bu şekliyle sürekli tazelenen tek-
lifler yerel eylem grubunun ilgili 
kamu, özel sektör ve STK kurum 
ve kuruluşlarıyla ortak çalışması 
ve işbirliği ile hayata geçecektir” 
dedi.      Haber: Osman Yılmaz

Uzunalioğlu ”Satışın iptali için hukuki yollara başvuracağız” dedi

SGK ARAZiSiNiN SATISI
DAVALIK OLUYOR...
AK Parti ile CHP arasındaki arsa tartışması devam ediyor.CHP İl Başkanı Gülte-

kin Uzunalioğlu, SGK Arazisinin satışının iptali için dava açacaklarını söyledi
Uzunalioğlu şöyle ko-

nuştu, “Bırakın bize laf 
yetiştirmeyi ve İl Özel İdaresi 
olarak satıştan derhal dö-
nün. Aksi halde bu satışların 
iptali için her türlü hukuki yola 
gideceğimizi bilin. Zira 2015 
yılında yapılmış olan revizyon 
imar planında yeşil alan olarak 
ayrılmış olan ancak daha 
sonra TOKİ eliyle imara açılan 
bu arsaların, artık TOKİ’den 
çıktığı için imara açılmasın-
da kamu yararı kalmamıştır. 
Tekrar yeşil alan yapılmalıdır. 
Bu arsalarla ilgili davaların 

halen devam ettiğini bilmenize 
rağmen yangından mal kaçırır 
gibi satış kararı alın-
ması ve bir an önce 
satmak istemenizdeki 
amacınız nedir? Yeşil 
alanların imara açı-
larak satışında kamu 
yararı olmadığı için sa-
tışın iptali için her türlü 
hukuki yola gideceğiz.

Ayrıca öve öve 
bitiremediğiniz Gire-
sun Belediye başkanı, 
seçimde vermiş olduğu sözleri 
3,5 yıldır yerine getirememiş, 

başarısız ve pasif bir belediye 
başkanıdır. Neyini savunuyor-

sunuz? Savunmaya 
çalıştığınız Aytekin 
Şenlikoğlu; seçimde 
20 küsür noktada 
otoparklar yapacağım 
demiş yapmamış, 
liman bölgesine dalçık 
yapacağım demiş 
yapmamış, Aksu 
dolgu alanına rekre-
asyon alanı yapaca-
ğım demiş yapmamış, 

kentsel dönüşüm yapacağım 
demiş yapamamış, teleferik 

yapacağım demiş yapamamış, 
dolmuşta havuz sistemine 
geçeceğim demiş geçememiş, 
çevre yolunu başlatamamış, 
işçi kıyımı yapmış, yollar kev-
gire dönmüşken seyirci kalmış, 
asfalt dökememiş, onlarca 
arsa satmış, borcu 2 katına 
çıkarmış, eski SSK Hastanesi 
arsasına park yapacağım de-
miş yapmamış, yapmadığı gibi 
arsanın satışına seyirci kalmış, 
yaptığı plajı koruyamamış, 
belediyeyi yönetememiş pasif 
bir belediye başkanıdır.” 

Haber: Hakan Çelebi

Halk Şairi olan 
Ferhat Günaydın 

şimdi ise “Hayata Gülüm-
se” adlı ikinci şiir kitabını 
imza günü ile okuyucular-
la buluşturuyor.

İmza günü önümüzdeki 
günlerde Giresun’da 3.sü 
yapılacak olan Kitap Fuarı 
kapsamında  29 Ekim 
2022 Cumartesi günü 
saat 15:00’de Giresun 
liman sahası Gümrük 
Binası salonunda Mahalli 
Yazarlar standında ger-
çekleştirilecektir.

Gazetemize özel de-
meç veren Günaydın”29 
Ekim’deki etkinliğe tüm 
dostlarımı bekliyorum”de-
di.   Haber: Mustafa Cici

‘Hayata Gülümse’ Çıktı
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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

419 Ekim 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com
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Fatih TANRIVERDİ
0(530) 514 17 00

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

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

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

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

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

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

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

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

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

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

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

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

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

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

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

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

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

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

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
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LAMİNAT
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İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

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

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

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

olacak... VE
dahası...
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Rektör Can, Yerel 
Basına sahip çıktı
Rektörlük makamında ya-

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

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

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

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

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

Dereli Belediye Baş-
kanı Zeki Şenlikoğlu: 
“İlçemizde bu yaz 

döneminde özellikle Ramazan 
Bayramı’ndan bu yana turistlerin 
ve gurbetçilerin gelmesiyle 500 
bin kişinin üzerinde turizm hareke-
ti oluştu”

Giresun’un Dereli ilçesi, turku-
az renkte gölleri, travertenleri ve 
yaylalarıyla bölge turizminde ön 
plana çıkıyor. Kent merkezine 30 
kilometre uzaklıkta yer alan, ladin 
ve köknar ormanlarını barındıran 
yaylalarıyla doğaseverleri cezbe-
den Dereli, son yıllarda Mavigöl, 
Göksu travertenleri ve Kuzalan 
Şelalesi gibi turizm destinasyonla-
rıyla ön plana çıktı.

Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde 
Göksu Deresi’nde büyüklü kü-
çüklü dört gölden oluşan Mavigöl, 
haziran ayından itibaren turkuaz 
renkte akıyor. Yaz sezonunda Ma-
vigöl’e, ziyaretçiler ilgi gösteriyor. 
Tabiat parkı içerisinde Taşpınar 
Deresi’nde yaklaşık 20 metreden 
Aksu Deresi’ne dökülen Kuzalan 
Şelalesi de ilgi görüyor.

Mineralli suyun aktığı beyaz 
taşlar ve turkuaz renkli göletlerden 
oluşan Göksu travertenleri de bu 
sezon yerli ve yabancı turistler 

tarafından ziyaret edildi. Teras 
şeklinde çok sayıda göletten olu-
şan travertenlerin yanı sıra geniş 
ladin ormanları ve çayırlarla kaplı 
Kümbet ve Kulakkaya yaylaları ile 
Koçkayası Tabiat Parkı da huzur 
veren ortamıyla doğaseverlerin 
uğrak noktası arasında.

20 Ağustos 2020’de meydana 
gelen selde büyük hasar alan ve 
devlet eliyle yeniden inşa edilen 
Dereli, gelecek yıllarda turizmle 
kalkınmayı hedefliyor.

Dereli Belediye Başkanı Zeki 
Şenlikoğlu, AA muhabirine, ilçede 
yaklaşık 30 yıldır turizmde ön 
planda olan Kümbet ve Kulakka-
ya yaylalarına Mavigöl ve Göksu 
travertenleri gibi turizm destinas-
yonlarının da eklendiğini söyledi.

Bu sezon Giresun Valiliği’nin 
girişimleriyle oluşturulan Göksu 
travertenlerinin ön plana çıktığını 
aktaran Şenlikoğlu, “Şu ana kadar 
Göksu travertenleri 100 bine yakın 
ziyaretçi aldı, her Cumartesi ve 
Pazar dolup taşıyor.” dedi.

Şenlikoğlu, Mavigöl ve Kuzalan 
Tabiat Parkı’nın da yoğun ziyaretçi 
aldığını ifade ederek, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “İlçemizde bu yaz 
döneminde özellikle Ramazan 
Bayramı’ndan bu yana turistle-

rin ve gurbetçilerin gelmesiyle 
500 bin kişinin üzerinde turizm 
hareketi oluştu. Ordu-Giresun 
Havalimanı’nın hizmette olması 
ve Giresun-Dereli kara yolunda 
yapılan çalışmalar bu turizm ha-
reketinde çok öncü oldu. Eğribel 
Tüneli ve Giresun-Dereli kara 
yolunun tamamlanmasıyla bu 
hareket çok daha katlanacaktır. 
Sivas, Kayseri, Erzincan ve Ada-
na bölgelerinden gelen ziyaretçi 
sayısı da ulaşım yatırımlarının 
tamamlanmasıyla artacaktır.”

“Konaklamalı 
ağılayacağımız misafir 
sayısı da artacak”

Turizmin ilçede birinci geçim 
kapısı olacağını dile getiren Şenli-
koğlu, “Yeni yapılan otellerimiz de 
var, girişimcileri de tebrik ediyo-
ruz. İnşallah bir iki yıl içerisinde 
açılacak oteller daha var. Böyle-
likle konaklamalı ağılayacağımız 
misafir sayısı da artacak, Dereli 
ve Giresun ekonomisine katkısı 
olacaktır.” diye konuştu.

Şenlikoğlu, ilçenin sonbahar ve 
kış mevsiminin de ayrı bir güzelliği 
olduğunu belirterek, bu dönemde 
de çok sayıda ziyaretçinin ilçeyi 

ziyaret edeceğini aktardı.
Sel felaketinin ardından devlet 

eliyle ilçe merkezinin yeniden inşa 
edildiğini anımsatan Şenlikoğlu, 
“İlçenin fiziki durumu tamamen 
değişti. Yeni iş yerlerinin faaliyete 
geçmesiyle burası cazibe merkezi 
olacak. Belediye olarak kadın ve 
genç girişimciler ile turizme yöne-
lik çalışmalar yapmayı planlıyo-
ruz.” ifadesini kullandı.

Koçkayası Tabiat Parkı’nda 

faaliyet gösteren otelin müdürü 
Durmuş Coşkun da mayıs ayın-
dan eylül sonuna kadar yüzde 
90 doluluk oranıyla çalıştıkla-
rını belirtti. Kümbet Yaylası’nın 
Doğu Karadeniz’in bakir kalmış 
alanlarından biri olduğuna 
işaret eden Coşkun, “İnsanların 
keşfetme duygusu daha da arttı. 
Giresun turizmde son dönemde 
ivme kazandı. Bunda Mavigöl 
ve Göksu travertenlerinin de 

etkisi var, orası yerli ve yabancı 
turist çeken bir bölge. Kümbet 
Yaylası insanların durak noktası 
olmuş durumda. Bu bölgeler 
turizme çok katkı sağladı.” dedi. 
Coşkun, yaz turizmini çok iyi 
geçirdiklerine değinerek, kış 
turizminde de en iyi seviyelerde 
ilerleyeceklerini, beklentinin 
yüksek olduğunu kaydetti.

GİRESUN (AA) 
GÜLTEKİN YETGİN 

Tabiat zengini Dereli turizmde ivme kazandı
Mavigöl, Göksu travertenleri ve yaylalarıyla doğanın tüm güzelliklerini içinde barındıran Dereli, doğaseverlerin tercihi arasında yer alıyor



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

519 Ekim 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

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

‘Amatöre Desteğimiz 
Devam Edecek’

Giresun Belediyesinin 
gerek tesis gerekse 

kulüplere yardım anlamın-
da amatör spora desteği 
sürüyor.

2022-2023 amatör futbol 
sezonu öncesi takımları 
heyecan sararken, Giresun 
Belediyesi de sorumluluk 
alanında bulunan tesislerde 
bakım ve onarım gerçek-
leştirerek sezona hazır hale 
getirdi.

Amatör müsabakaların 
çoğunlukta oynandığı 15 
Temmuz Spor Kompleksi 
ve antrenmanların yapıl-
dığı Teyyaredüzü Gençlik 
Merkezi sahasında genel 
bakım çalışmaları gerçek-
leştirildi.

Her iki tesiste de tribün-
lerde eskiyen ve kırılan kol-
tuklar yenileriyle değiştirildi, 
soyunma odaları, tribünler 
ve stad çevreleri temizlen-
di, kale fileleri yenilendi, ay-
dınlatma sistemleri gözden 
geçirilerek tespit edilen tüm 
eksiklikler giderildi.

Diğer yandan, belediye 
tarafından amatör kulüp-
lere her yıl düzenli olarak 
eşofman ve mazot desteği 
de yapılıyor. Bu kapsamda, 
yeni sezon öncesi belediye 
tarafından temin edilen 70 
bin lira tutarında 250 adet 
eşofman takımı kulüplere 
dağıtılmak üzere Giresun 
Amatör Spor Kulüpleri’ne 
(ASKF) teslim edildi.

Giresun Süper Amatör 
Kümede 2022-2023 
sezonu 16 Ekim 

2022 Pazar günü oynanan 
maçlarla başlarken; ilk maçını 
deplasmanda Keşap Beledi-
yespor ile yapan son şampi-
yon Tireboluspor, ilk yarısı 2-2 
kapanan mücadelenin ikinci 
yarısında son dakikalarda üst 
üste yediği gollerle sahadan 
4-2 mağlup ayrıldı. 

Keşap İlçe Stadı’nda oyna-
nan mücadeleyi Serkan Yücel, 
Göktuğ Yılmaz ve Seda Kardal 
hakem üçlüsü yönetti.Yenilen-
miş ve genç kadrosuyla maça 

iyi başlayan ve ilk 45 dakikada 
sayısız gol pozisyonları yaka-
layan Mavi-Beyazlı  Tirebo-
luspor, 10’ncu dakikada Safa 
Karakaya’nın kendi kalesine 
attığı golle 1-0 öne geçti. Bu 
golden 2 dakika sonra bu kez 
Tirebolusporlu oyuncu Temel 
Özdemir,  topu kendi kalesine 
gönderdi ve skor 1-1 oldu. 
Ataklarını sürdüren ve rakip 
kalede gol arayan Tirebolus-
por, 15’nci dakikada Umut 
Elmalı’nın golüyle bir kez daha 
öne geçti: 1-2.  40’ncı dakika-
da ev sahibi ekipten Mehmet 
Karagüzel’in golü skor tabela-

sına eşitlik getirdi ve  ilk devre 
2-2 bitti.Çekişmeli ve bir hayli 
heyecanlı geçen maçın ikinci 
yarısında uzun süre her iki ta-
kım da gol girişimlerinden so-
nuç alamadı. Ev sahibi olma-
nın avantajını iyi kullanan ve 
son 10 dakikaya 2 gol sığdıran 
Keşap Belediyespor, 80’nci da-
kikada Mehmet Karagüzel ve 
90+5’de Okan Kaya’nın attığı 
gollerle skoru lehine çevirmeyi 
bildi ve yeni sezona galibiyetle 
başlamış oldu. 

Sahadan 4-2 mağlup ve 
puansız ayrılan Tireboluspor, 
ilk maçında şu kadrosuyla 

mücadele etti: Muhsin Can 
Övünç – Temel Özdemir, Altan 
Çakmak (Kemal Toraman), İs-
mail Künbül, Doğukan Öztürk 
– Serkan Losturoğlu (Hüseyin 
Oral), Temel Bekçi (Kenan 
Melemez), Semih Kavrazlı, 
Kaan Yılmaz, Yunus Emre 
Zengin – Umut Elmalı (Erol 
Somuncu). 

Sezona Keşap yenilgisiyle 
başlayan son şampiyon Tire-
boluspor, ligdeki ikinci maçını 
23 Ekim 2022 Pazar günü 
evinde 1957 Espiyespor ile 
yapacak. Bu karşılaşma saat 
13’te başlayacak. 

TiREBOLUSPOR iSTEDiGi
GiBi BASLAYAMADI
Yeni sezonun ilk maçını deplasmanda Keşap Belediyespor ile oynayan son şampiyon 

Tireboluspor, çok gol kaçırdığı mücadeleden ikinci yarıda yediği gollerle puansız ayrıldı

Cansu Bektaş 
Avrupa Şampiyonu

16-25 Ekim 2022 tarihle-
rinde Arnavutluk Durres’de 
düzenlenen Gençler ve U23 
Halter Avrupa Şampiyona-
sinda Giresun’un gururu Milli 
sporcumuz Cansu BEKTAŞ 
45 kg’da Türkiye’yi temsil 
etti. Milli Sporcumuz Cansu 
BEKTAŞ, Silkmede 87 kg, 

koparmada 70 kg ve top-
lamda 157 kg’lık derecesiyle 
Avrupa Şampiyonu oldu. 

Silkmede ve toplamda 
Avrupa rekoru kıran Spor-
cumuzu ve Halter Antrenörü 
Ömer HAS hocamızı tebrik 
eder, başarılarının devamını 
dileriz.

Okul sporları 
31 Ekim’de 

başlayacak
2021- 2022 sezonunu 

değerlendirme ve 
2022-2023 sezonunu plan-
lama toplantısı Okul Sporları 
İl Tertip Komitesi tarafından, 
okul spor müsabakalarına 
katılacak okulların temsilcile-
riyle 19 Ekim 2022 Çarşamba 
günü düzenlenecek. 

19.10.2022 Çarşamba 
günü saat 10.30’da Olimpik 
Yüzme Havuzu Spor Komp-
leksi Toplantı Salonu’nda 
Bulancak, Piraziz, Keşap, 
Dereli, Merkez, Şebinka-
rahisar, Alucra, Çamoluk, 
saat 15.00’te Tirebolu Spor 
Salonu’nda Espiye, Tirebolu, 
Görele, Eynesil, Yağlıdere, 
Doğankent, Çanakçı, Güce 
temsilcileri katılacak. 



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: 619 Ekim 2022 Çarşamba

 

 

 

SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .................................................... O .........G ....... B ...... M ...... A ........ Y ........AV .........P
1.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. .......... 10 ........6 ........ 3 ....... 1 ........ 21 ....... 11 .......10 .........21
2.FENERBAHÇE A.Ş. ...................... 9 ..........6 ........ 2 ....... 1 ........ 28 ....... 10 .......18 .........20
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ...... 9 ..........6 ........ 2 ....... 1 ........ 13 ....... 3 .........10 .........20
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. .............................. 10 ........5 ........ 4 ....... 1 ........ 19 ....... 12 .......7 ...........19
5.ARABAM.COM KONYASPOR ... 10 ........5 ........ 3 ....... 2 ........ 10 ....... 4 .........6 ...........18
6.TRABZONSPOR A.Ş. ................... 10 ........5 ........ 3 ....... 2 ........ 15 ....... 13 .......2 ...........18
7.GALATASARAY A.Ş..................... 9 ..........5 ........ 2 ....... 2 ........ 10 ....... 7 .........3 ...........17
8.YUKATEL KAYSERİSPOR .......... 10 ........5 ........ 1 ....... 4 ........ 14 ....... 10 .......4 ...........16
9.GAZİANTEP F. KULÜBÜ A.Ş. .... 10 ........4 ........ 3 ....... 3 ........ 15 ....... 12 .......3 ...........15
10.KASIMPAŞA A.Ş. ........................ 10 ........4 ........ 1 ....... 5 ........ 9 ......... 19 .......-10 .......13
11.CORENDON ALANYASPOR ..... 10 ........3 ........ 3 ....... 4 ........ 14 ....... 19 .......-5 .........12
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR........ 10 ........2 ........ 4 ....... 4 ........ 11 ....... 13 .......-2 .........10
13.V. FATİH KARAGÜMRÜK ........ 9 ..........2 ........ 3 ....... 4 ........ 16 ....... 17 .......-1 ...........9
14.BITEXEN GİRESUNSPOR......... 9 ..........2 ........ 2 ....... 5 ........ 6 ......... 13 .......-7 ...........8
15.İSTANBULSPOR A.Ş. ................. 9 ..........2 ........ 2 ....... 5 ........ 7 ......... 15 .......-8 ...........8
16.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 9 ..........2 ........ 1 ....... 6 ........ 11 ....... 18 .......-7 ...........7
17.MKE ANKARAGÜCÜ ................ 9 ..........2 ........ 1 ....... 6 ........ 9 ......... 17 .......-8 ...........7
18.ATAKAŞ HATAYSPOR ............... 9 ..........2 ........ 1 ....... 6 ........ 5 ......... 14 .......-9 ...........7
19.H. ÜMRANİYESPOR .................. 9 ..........0 ........ 3 ....... 6 ........ 7 ......... 13 .......-6 ...........3

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

10. HAFTANIN SONUÇLARI
CORENDON ALANYASPOR ....................3 - 2 .............. FRAPORT TAV ANTALYASPOR
ARABAM.COM KONYASPOR .................0 - 1 .....GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
YUKATEL KAYSERİSPOR .......................2 - 1 .................................GALATASARAY A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. .......................................1 - 4 ....................... ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK .......3 - 0 ..............................ATAKAŞ HATAYSPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. ...........................................2 - 2 ................................ TRABZONSPOR A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ....................2 - 0 ................................İSTANBULSPOR A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR .......................3 - 0 ........................BITEXEN GİRESUNSPOR
MKE ANKARAGÜCÜ ...............................0 - 3 ................................... FENERBAHÇE A.Ş.

GİRESUNSPOR NEREYE
Geçen hafta Başakşe-

hirspor maçını deplasman-
da kazanan Sivasspor, çıkı-
şını Giresunspor karşısında 
devam ettirdi.

Oyuna başlayan ve  
Baskı kuran taraf Sivasspor 
oldu. Kendi saha avantajını 
değerlendirmek isteyen 
Sivasspor, Giresunspor 
yarı alanında baskısını 
artırarak organize ataklarla 
gol pozisyonu yarattılar. 
Kaleci Onurcan ve defansın 
müdahaleleri, erken gol 
bulma umutlarını artırmadı. 
Giresunspor , Sivasspor 
yarı alanına organize bir 
atakla yaklaşamadılar.

İlk otuz dakika da  kar-
şılıklı pozisyon arayan iki 
takım sonucu değiştirecek 
net pozisyon bulamadılar. 
Pozisyon bulamamışken 
top kayıplarının çoğal-
masını sağladılar. Her iki 
takım da ceza alanı çizgi-
sine kadar organize olarak 
geldiği pozisyonda yaşa-
dıkları  top kaybı Yatabare 
tarafından Sivasspor’u öne 
geçiren golü atarak takımını 
öne geçirdi. Sivasspor öne 
geçtikten sonra baskısını 
artırdı ve ikinci golü bularak 
Giresunspor’un umutlarını  
söndürdü. 

Giresunspor ise karşı 
takımı zora sokacak bir po-
zisyon üretemediler.  Ceza 
alanına kadar paslaşma-
larla gelen Giresunspor’lu 
futbolcular son hareketi 
yapamadan top kaybı 
yaşattılar. Gol avantajını 
yakalayan Sivasspor bas-
kısını artırarak üçüncü gol 
için baskı kurdu. 

Giresunspor ise karşı 
takımı zora sokacak bir 
pozisyon üretemediler. 
Topu kazanma ile kaybet-
me arasında saniye farkı 
var. Sivasspor kalecisi bu 
zamana kadar oynadığı 
maçlarlardan en rahatını 
oynamıştır. 

Giresunspor yediği iki 
golü korumaya çalışırken 
atma yerine yememe gayreti 
gösterirken Hakan’nın yine 
doksan tabir edilen yere to-
pun gidişine seyirci kalındı.

Oynanan futbol gelecek-
te daha iyi olacağına dair 
mesaj vermiyor. Bu takıma 
galibiyetler kazandıran 
teknik heyetin, bundan 
sonra ki maçlarında geçmiş 
de ki  başarılarını tekrarını 
yaşatacakları inancında-
yım. Giresunspor pozisyo-
na girme ve değerlendirme 
sıkıntısı çekmektedir.

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

SİVAS (AA) - Spor Toto 
Süper Lig’in 10. haftasında 
deplasmanda Demir Grup Si-
vasspor’a 3-0 mağlup olan 
Bitexen Giresunspor’un Teknik 
Direktörü Hakan Keleş, üzgün 
olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen 
basın toplantısında konuşan 
Keleş, şunları kaydetti:

“Maç öncesi kazanmak 
istiyorduk. İyi de hazırlanmış-
tık. Maça da iyi başladık. Bir 
pozisyon hatası ve ardından 
gelen bir frikik golü biraz 

oyun konsantrasyonumuzu 
bozdu. Biraz oyundan da 
düştük. İkinci yarı riskler aldık. 
Girdiğimiz pozisyonlar var. 
Ama Sivas deplasmanı zor 
bir deplasman. Sivasspor’u 
oyunlarından dolayı tebrik 
ediyordum. Bundan sonraki 
maçlarında başarılar diliyorum. 
Biz sadece bir maç kaybettik. 
Kötü bir gidişatımız var. Ama 
düzeltecek olan da bizleriz. 
Önümüzde bir Ankaragücü 
maçı var. Umarım o maçla bir-
likte çıkışa geçmek istiyoruz.”.

Keleş: “Biz sadece bir maç kaybettik. Kötü bir gidişatımız var. Ama düzeltecek olan da bizleriz”

SABIR TASI CATLAMAK UZERE

Spor Toto Süper Lig 
ekiplerinden Fraport TAV 

Antalyaspor, galibiyet özlemini 
6 haftaya yükseltti. Kırmızı-be-
yazlı ekip, 10 haftası geride 
kalan ligin en son 3’üncü haf-
tasında galibiyet alırken, son 6 
haftanın en az puan toplayan 
takımı oldu.

Antalyaspor, ligde oynadığı 9 
maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik 
ve 6 yenilgi ile 7 puanla 17’nci 
sırada yer alıyor. Kırmızı-beyaz-
lı ekip ligin 3’üncü haftasında 
sahasında Trabzonspor’u 5-2 
yendikten sonra galibiyet yüzü 

göremedi. Antalyaspor, Gazian-
tep FK’ya (5-2), Kasımpaşa’ya 
(2-0), Kayserispor’a (1-0), Adana 
Demirspor’a (3-0) ve Corendon 
Alanyaspor’a (3-2) kaybeder-
ken; sadece Konyaspor (1-1) 
ile berabere kaldı. Antalyaspor, 
son 6 haftada sadece 1 puan 
toplayabildi.Antalyaspor, son 6 
hafta baz alındığında topladığı 1 
puanla ligin en az puan toplayan 
takımı oldu. 

Kırmızı-beyazlıları 2 puan 
toplayan Ümraniyespor ile 5’er 
puan toplayan Gaziantep FK, 
Giresunspor ve  takip etti.

Giresunspor, hangi takımı takip ediyor?
Es Es Gençlik Spor, Gi-

resun Süper Amatör Ligi’nin 
ilk maçını kazandı. Kadro-
sunda ve teknik heyetinde 
Görele’nin yetiştirdiği başa-
rılı file bekçisi Ahmet Ergin, 
Savunma oyuncusu Hasan 
Namazcı, Emrah Işkın, 
santrafor Burhan Nebioğlu 
ve kaleci antrenörü olarak 
yer alan Şadan Kol’lu Es 

Es Gençlik Spor, Giresun 
Süper Amatör Ligi’nin ilk 
maçını kazandı. 

2022/23 sezonun ilk 
maçında sahasında Doğan-
kentspor’u Burhan Nebioğlu 
ve Muhammet Ali Pala’nın 
golleri ile kazanan Es Es 
Gençlik Spor, bu hafta 
deplasmanda Pirazizspor’a 
konuk olacak. 

İlk maçını kazandı

Yarı final müsabakasında 
İspanya’dan Miguel Alvari-

no Garcia’ya yenilen Göreleli Mete 
Gazoz, üçüncülük müsabakasında 
Kim Je Deok’u 6-4 yenerek bronz 
madalyanın sahibi oldu. Meksika’nın 
Tlaxcala şehrinde düzenlenen final-

lerde milli okçu Mete Gazoz, İtalyan 
rakibi Mauro Nespoli’yi çeyrek final 
maçında yenerek yarı finale yükseldi. 
Yarı final müsabakasında İspanya’dan 
Miguel Alvarino Garcia’ya yenilen 
Mete Gazoz, üçüncülük müsabakasın-
da Kim Je Deok’u 6-4 yenerek bronz 

madalyanın 
sahibi oldu. 
2022 Dünya 
Kupası Fina-
li’ni Güney 
Koreli okçu 
Kim Woo-jin 
kazanırken, 
İspanya’dan 
Miguel Alva-
rino Garcia 
ise ikinci 
sırayı elde 
etti.

Mete Gazoz, Meksika’daki 
Dünya Kupası’nda 3. Oldu
Olimpiyat şampiyonu milli okçu Göreleli Mete Gazoz, Meksika’daki 

2022 Dünya Kupası Finali’ni bronz madalya ile tamamladı


