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SANAYi TiCARET LiMiTE ŞiRKETi
BEREKET iNSAAT

GÜNDEM
GiRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)
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- MDF LAM    - MASİF PANEL   - OSB PLEYMUT   - VARİO PARKE
- AKRİLİK       - MARİN KONTRAPLAK ÇEŞİTLERİ

EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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‘Sosyal Market 
Giyim Mağazası’ 

hizmete girdi
SAYFA 2’DE

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

24. TÜRMOB 
Genel Kurulu 
Üzerine Bir 

Değerlendirme…
(Yazısı Sayfa 4’te)

F. Zülal Öztürk Ve Ekibi 
Muhtarları Kutladı

Gelecek Partisi 
Kadın Kolları Baş-
kanı Öztürk, “Seçimi 
alınca partimizin en 
az bir Bakanlığı ola-
cak ve bu sayede 
muhtarlarımızın tüm 
sorunlarını çözece-
ğiz.Haziran ayında 
yapılacak seçimlere 
kadar sabredin” 
dedi. 3’TE

Necati Tığlı Ericek 
Yolu için Konuştu!

TBMM Genel Kurulunda söz alan Tığlı, Soğukpınar-Ericek yolunu gündeme taşıdı.

CHP 
Gire-

sun Millet-
vekili Necati 
Tığlı Soğuk-
pınar-Ericek 
yolu ile ilgili 
sorunların 
sürdüğünü 
söyledi.

2’DE 3’TE

Saadet Partisi Giresun İl Başka-
nı Abdülkadir Eroğlu, Giresun 

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğ-
lu’nu göreve çağırarak “SGK Arazisi 
satılmasın” dedi.

İl Özel idaresine ait SGK arazisinin 
satışına tepki gösteren ve satışının 
engellemesi için Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’na 
çağrı yapan, Saadet Partisi 
il başkanı Abdulkadir Bek-
taş, “Sayın başkanım arsa 
satılarak iş yapılmaz. Bu işin 

benzetmesi mirasyedi olarak anılmak 
olur. Siz bu şehrin Belediye başkanısı-
nız. Aynı zamanda iktidar partisinden 
seçilmiş bir başkansınız. 

Eğer iktidar partisinin olanakları bu 
şehirde arsa satışına engel olamıyor-
sa bu işte bir yanlışlık var demektir. 

Sizi seçen seçmenleriniz ve 
Giresun bir açıklama bekliyor. 
Giresun halkının ricası bu 
satışlara engel olmanız, ola-
mıyorsanız bu durumun gereği 
neyse onu yapmanızdır.” dedi.

Bektaş: İktidar Belediyesi Arsa 
Satıyorsa Bu İşte Bir Yanlışlık Var

250 Kişiye İş Sağlayacak 
Yeni Fabrika Kuruluyor

Giresun birinci 
Organize Sanayi 
Bölgesinde Şimal 
Tekstil ismi ile yeni 
bir Tekstil Firması 
kuruldu. İşletme 
tam kapasite faa-
liyete geçtiğinde 
250 kişiye istihdam 
sağlayacak. 2’DE

Öztürk yeniden başkan

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, be-
lediyeye ait Kale Sosyal 

Tesislerinde düzenlediği basın top-
lantısında görevde bulunduğu 3,5 
yıllık süreçte Giresun’da yaşanan 
değişimi tek tek anlattı. Başkan 
Şenlikoğlu, ‘Vizyon 2028’ misyonuy-
la göreve talip olurken vaat ettiği 
tüm projeleri şehre kazandırmak 
için gece gündüz çalışmaya devam 
ettiklerini paylaştı. Ayrıca seçim 
döneminde hazırladığı projelerin 

yer aldığı kitapçığı göstererek bu 
projelerin büyük çoğunluğunun 
gerçekleştiğini ve gerçekleşmekte 
olduğunu ifade etti.

Geride kalan 3,5 yıl içerisinde 
projelerin bitiş zamanı hesaplama-
larına göre 359 milyon TL’lik yatırım 
gerçekleştirdiklerini anlatan Şenli-
koğlu: “Güzel şehrimiz Giresun’u-
muzda kıymetli vatandaşlarımızın 
hizmetkarı olduk, gururluyuz ve 
oldukça mutluyuz. 

DETAYLAR SAYFA 4’TE

ŞENLİKOĞLU GÖREVE GELİRKEN 9 YILDA YAPMAYI TAAHHÜT ETTİKLERİ PROJELERİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ 3,5 YILDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

3,5 YILINI DEĞERLENDİREN BAŞKAN ŞENLİKOĞLU YAPTIKLARI VE YAPACAKLARINI AÇIKLADI

BASKAN SENLiKOGLU ‘GiRESUN
iCiN GECE GUNDUZ CALISIYORUZ’
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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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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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Sağlayacak Yeni 

Fabrika Kuruluyor

Tığlı, “22 Ağustos 
2020’de yaşanan sel 
afetinden sonra Ulaş-

tırma ve Altyapı Bakanı’nın 
yolları kısa sürede trafiğe açtık 
sözlerini hatırlatarak, Soğuk-
pınar-Ericek arasındaki yolun 
daha kısa sürede sağlıklı bir 
ulaşıma kavuşturulabilmesi 
için Karayolları ağına alındığı-
na vurgu yaparak kaplumbağa 
adımlarıyla yol kat edildiğini 

söyledi.
Tığlı, “Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığının sitesinde bir yılı 
aşkın süre önce, 22 Ağustos 
2020’de, Giresun’da yaşanan 
afetin yaralarının sarıldığı 
ifade edilmişti. Gelip yerinde 
inceleme yapılacak olsa bu bil-
gilerin yanlışlığı veya eksikliği 
ortaya çıkacaktır. Bunlardan 
biri de Gelevera Vadisi’nde, 
Espiye-Soğukpınar ile Avlu-

ca-Ericek arasında yer alan 
yaklaşık 20 kilometrelik yoldur. 
Üstelik bu yol yerel idarenin 
olanaklarıyla kullanılabilecek 
bir hâle getirilmeyeceği için 
Karayolları Genel Müdürlü-
ğü yollarına dâhil edilmiştir. 
Ulaştırma Bakanlığı “Afette 
büyük zarar gören bu yolu da 
kısa sürede vatandaşlarımızın 
kullanımına açtık.” demişti. 
Fakat hatırlatmakta fayda 

var; yıkılan yol geçici olarak 
ulaşıma açılmıştı ve hâlen 
bu hâlde kullanılıyor. Şiddet-
li ani yağmurlarda ve HES 
kapaklarının açılmasıyla zarar 
gören, heyelanlarla kapanan 
bu güzergâhta çalışmaların 
hızlandırılması gerekmektedir. 
Gördüğümüz kadarıyla bu ko-
nuda kaplumbağa adımlarıyla 
yol kat edilmektedir.”dedi.

Haber: Fatma Uğurlu

Necati Tığlı Ericek 
Yolu için Konuştu!
TBMM Genel Kurulunda söz alan Tığlı, Soğukpınar-Ericek yolunu gündeme taşıdı.

Görele Kaymakamlığı 
SYDV içerisinde açılan 

market aracılığıyla ihtiyaç 
sahiplerinin tüm kıyafetleri 
ücretsiz karşılanıyor. Vakfa 
kayıtlı ihtiyaç sahipleri burada 
gereksinimleri kadar eşyalar 
alıyor.

Vakıf Müdürü Aydın Yaman, 
ihtiyaç sahiplerinin istediği giy-
siyi ücretsiz olarak marketten 
alabileceğini söyledi.

Vatandaş odaklı, sosyal 
amaçlı olarak çalıştıklarını be-
lirten Yaman, şöyle konuştu:

“Görele Kaymakamı Cem 
Afşin Akbay öncülüğünde 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 
yönelik Sosyal Market Giyim 
mağazamızı ilçemize kazan-
dırdık. Tamamen vatandaş 
odaklı, sosyal amaçlı olarak 
çalışmaya devam ediyoruz. 

İlçemiz ve köylerinde yaşa-
yan ihtiyaç sahibi ailelerimize 
yönelik 2022 yılı içerisinde 200 
haneye kıyafet yardımında 
bulunduk. Vakıf aracılığıyla ge-

tirdiğimiz sıfır, hiç giyilmemiş 
eşyalarla mağazamızı doldur-
maya, böylelikle ihtiyaç sahip-
lerinin istediği ürünü bedenine 
göre bulmalarını sağlıyoruz. 

Emeği geçen başta Kaymaka-
mımız olmak üzere vakıfımıza 
destek veren herkese teşekkür 
ediyorum.”

GİRESUN (AA)

Görele’de “Sosyal Market 
Giyim Mağazası” açıldı

Görele Kaymakamı Cem Afşin Akbay öncülüğünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik “Sosyal Market Giyim Mağazası” açıldı

GİRESUN (AA) - Espiye 
Hükümet Konağı bahçesinde 
organize edilen törende, Espi-
ye Muhtarlar Derneği Başkan 
Yardımcısı ve Adabük Mahal-
lesi Muhtarı Mustafa Metin, 
Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. 
Tören, saygı duruşunda bu-
lunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla devam etti.

Direkbükü Köyü Muhtarı 
Şakir Kır, burada yaptığı ko-
nuşmada, ülkede yerel demok-
rasinin en eski örneğini temsil 
eden muhtarlık müessesesinin 
1829 yılından bu yana faaliyet-
lerim sürdürdüğünü söyledi.

Muhtarların, bir yandan köy 
ve mahalle sakinlerinin devlet 
kuramlarıyla ilişkilerinde aracı 
rol oynarken, diğer yandan da 
çağdaş kamu yönetimi anla-
yışının en temel 
gereksinimlerinden 
biri olan katılımcı-
lığın sağlanmasın-

da önemli bir görevi yerine 
getirdiğini belirten Kır, “Bu 
kapsamda her yılın 19 Ekim 
günü Muhtarlar Günü olarak 
kutlanmaktadır. Tüm muh-
tarlarımızın bu özel gününü 
kutlar, görevlerinde başarılar 
diler, ahirete göç edenlere 
Allah’tan rahmet diliyorum.” 
dedi.

Törene, Espiye Kaymakamı 
Taner Tengir, Espiye Belediye 
Başkan Vekili Mustafa Çelik, 
Emniyet Müdürü Özer Barış 
Tosun, İlçe Jandarma Komu-
tanı Üsteğmen Barış Doğan, 
kamu kurum ve kuruluşlarının 
yetkilileri ile muhtarlar katıldı.

Öte yandan, Espiye Kay-
makamlığı ve Espiye Beledi-
yesinin katkılarıyla muhtarlara 
öğle yemeği ikram edildi.

Espiye ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar 
Günü dolayısıyla tören düzenlendi

İŞKUR Müdürü Mustafa 
Sarı, firmayı ziyaret ederek 
çalışmalar hakkında bilgi 
aldı..Yeni tekstil fabrikası 
açılacak olması şehirde bü-
yük memnuniyet oluşturdu..

Bu arada İŞKUR ,Şe-
binkarahisar’da önemli bir 
etkinliğe imza attı. 

Giresun Üniversitesi Şe-
binkarahisar Yerleşkesi’nde 
bulunan Teknik Bilimler 
Meslek Yüksek Okulu, Uy-

gulamalı Bilimler Yükseko-
kulu, Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu öğrencilerini 
Çalışma Hayatına hazırla-
maya yönelik sunum yapıldı

Sunumda İş Arama 
Becerileri, Etkili İş Görüş-
mesi ve Mülakat Teknikleri 
ile ilgili bilgi verildi.Sunum 
sonrasında mülakat görüş-
meleri yapılarak katılımcılar 
bilgilendirildi… 

Haber: Mustafa Cici



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

321 Ekim 
2022 Cuma www.giresungundem.com

F. Zülal Öztürk Ve Ekibi 
Muhtarları Kutladı

Bulancak Belediyesi 
Bisiklet Yolunun 

2. Etabına başlandı

Gelecek Partisi Gire-
sun İl Kadın Kolları 

Başkanı F.Zülal ÖZTÜRK 
çalışmalarına hız verdi.Öz-
türk muhtarları unutmadı…
Başkan Öztürk  ve ekibi,-
muhtar derneklerini ve bazı 
muhtarları ziyaret ederek 
dikkat çekti

Ziyaretleri anlatan 
ÖZTÜRK  “Muhtarlarımız 
devletimizin uç beyleri ve 
devletin yönetim idare-
sinin başladığı noktadır. 

Muhtarlarımız, köy ve 
mahallelerimizde bizlerin 
gözü kulağıdır. Bu vesileyle 
demokrasi zincirinin ilk hal-
kasını oluşturan, devlet ve 
millet arasındaki en güçlü 
köprüyü teşkil eden tüm 
muhtarlarımızın 19 Ekim 
“Muhtarlar Günü ”nü kut-
luyor,  tüm Muhtarlarımıza 
sağlık, mutluluk ve görev-
lerinde başarılar diliyorum 
“şeklinde konuştu. 

Haber: Osman Yılmaz

Bulancak Belediyesi 
tarafından, Karadeniz 

duble sahil yolunun deniz 
tarafında, Fatoğlu Kavşa-
ğı-Sarayburnu camii arasın-
da planlanan ve tamamlandı-
ğında 8 km olacak Bisiklet ve 
Yürüyüş yolunun 2. Etabına 
başlandı.

Fatoğlu Kavşağı-Bulan-
cak Deresi arasında birinci 
etabı tamamlanan Bisiklet ve 
Yürüyüş yolunun ikinci etabı 
olarak Bulancak İskelesi-Sa-
rayburnu camii arasında 
kalan kısmının tesviye, dolgu 
ve zemin sertleştirme çalış-
malarına başlandı. Zemin 
çalışmalarının ardından be-
ton ve asfaltlaması yapılacak 
yolun kısa sürede tamam-
lanarak hizmete açılması 
hedefleniyor.

Bulancak Belediye 
Başkanı Recep Yakar; “Söz 
verdiğimiz ve önemsediği-
miz projelerimizden biri olan 
Bulancak Bisiklet ve Yürü-

yüş yolumuzun ilk etabına 
yılın başında başlamıştık. 
Asfalt kaplaması ve ay-
dınlatmaları tamamlanan 
yolumuz şimdiden çok ilgi ve 
beğeni gördü. Şimdi 2. Etap 
olarak Bulancak İskelesi ve 
Sarayburnu Camisi arasın-
daki kısmı inşa ediyoruz. 
Burayı da hızla bitirerek 
halkımızın hizmetine 
sunacağız. Devamında bu 
projemizi Pazarsuyu Balıkçı 
barınağına kadar uzatarak 
nihai hedefimiz olan 8 km’lik 
Bisiklet ve Yürüyüş yolumu-
zu tamamlamış olacağız. Bu 
proje aynı zamanda Bulan-
cak’ı yeniden denizle buluş-
turacak, Bulancak’ın vitrini 
olacak çok güzel bir proje. 
Proje kapsamında Bisiklet 
ve yürüyüş yolu, modern ay-
dınlatma, yeşil bant, oturma 
ve dinlenme alanları, spor 
aletleri gibi sosyal donatı-
larda yer alacak. Şimdiden 
hayırlı olsun” diye konuştu.

Başkan Uğur Kara-
ibrahimoğlu”Hasan 
Ali Yücel Kültür 

Merkezi’nde açılan ‘Kitap 
Fuarı’nda ortalama 20 Göreleli 
ve Giresunlu yazar kitapse-
verlerle buluştu. 19- 23 Ekim 
tarihleri arası 5 gün sürecek 
olan ‘Kitap Fuarı’nda kitapse-
verler her türlü bilgiye kolaylık-
la ulaşabilecekler. Kaymakamı 
Cem Afşin Akbay , Belediye 
Bşk. Tolga Erener Giresun Kül-
tür Sanat ve Turizm Derneği 
Bşk. İbrahim İlyasoğlu, STK 
temsilcileri ve yazarlar açılışı 
yaptılar.

İkinci durağımız Görele 
Omirilik Felçlileri Derneği oldu, 
Başkan Asiye Yivli ve yönetim 
kurulu ile fikir alışverişi yaptık, 
karşılıklı faaliyetlerimizi anlat-
tık. Kitaplarımızı imzalayarak 
hediye ettik.” dedi.

Fuarın açılışını yapan Be-
lediye Başkanı Tolga Erener, 
göreve geldikleri günden bu-
güne kadar okumaya, kitaplara 
ve kitapları şehrin merkezinde 
tutmaya özen gösterdiklerini 
söyledi.

Belediye olarak sanata ve 
kültürü önemli katkı sağladık-

larını belirten Belediye Baş-
kanı Tolga Erener, “Belediye 
olarak en son çıkarmış olduğu-
muz ‘Görele Kırsal Ağızı’ isimli 
kitap ile toplamda 17 kitap 
çıkararak kültür yayınlarımızı 

genişlettik. İlçemizde düzen-
lediğimiz ‘Kitap Fuarı’ ile de 
vatandaşlarımızı ve gençleri-
mizi kitaplarla buluşturduk. Her 
kesime ve yaş grubuna hitap 
eden fuarımız 5 gün boyunca 

açık olacaktır. Kitap kokusu-
nu içinde hissetmek isteyen 
herkesi fuarımıza davet edi-
yoruz. Unutmayalım ki bilginin 
ülkemizi aydınlattığı ışığı kitap 
okumaktan geçer” dedi.

Giresun Kültür Sanat ve 
Turizm Derneği’nden ziyaret
Giresun Kültür Sanat ve Turizm Derneği, Görele Belediyesi Ve Görele Yazarlar Derneği Tarafından Dü-
zenlenen Kitap Fuarını ziyaret etti. Ardından Omirilik Felçlileri Derneği ile fikir alışverişinde bulunuldu

Memur Sen’e Bağlı 
Diyanet-Sen Giresun 

Şubesi 7. Olağan Genel Kurul 
Toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya Giresun Belediye 
Başkanı Aytekin ŞENLİKOĞ-
LU, Diyanet-Sen Genel Baş-
kanı Ali YILDIZ, Genel Başkan 
Yardımcıları Ali GÜZELDAL, 
Mehmet YAMAN, Ak Parti 
Giresun İl Başkan Yardımcısı 
Cumhur KARAHASAN, İl Müf-
tü Yardımcıları Fatih SARIGÜL 
ve Yusuf GENÇ, Keşap İlçe 
Müftüsü Hüseyin İSPİROĞ-
LU, Memur Sen Giresun İl 
Başkanı Muhammet SARI 
ve Hizmet Kolu Başkanları, 
Trabzon ve Ordu Diyanet-Sen 
Şube Başkanları, Diyanet-Sen 
İlçe Başkanları, Delegeler ve 
Üyeler Katıldı. 

Şube Başkanı Engin ÖZ-
TÜRK” 1998 yılında erdemliler 
hareketiyle filizlenen Diya-
net-Sen, bugün Anadolu’yu 
kuşatan ulu bir çınar haline 
gelmiştir. Etki alanı Kars’tan, 
Edirne’ye, Sinop’tan, Hatay’a 
uzanan geniş bir coğrafyaya 
ulaşmıştır.” dedi.

Öztürk şöyle konuştu:
“Biz Diyanet-Sen olarak; 

“İnsanın dünyadaki imtihanı 
ahde vefa’da gayrettir” anlayı-
şıyla yola çıkan, “Hak yolunda 
feda” olmanın hakkını verme 
gayretiyle ter akıtan, akıttığı 
terle, cefaya talip oluşuyla be-
rekete mazhar olan ve 90 bini 

geçen  üyesinin güvenini güce, 
gücünü kazanıma dönüştü-
ren teşkilat olarak; 24 yıldır 
kuruluş ilkelerimizden taviz 
vermeden yolumuza devam 
ediyoruz.  “Öncü Medeniyet, 
Güçlü Sendika, Büyük Türki-
ye” Hedef Yüz Bin Üye” diyor 
ve Yüzbine gün sayıyoruz. 
100 Bin; yeni başlangıçlara, 
yeni kazanımlara, yeni ufuk-
lara, yeni umutlara, Kararlı 
Adımlarla Güvenli Yarınlara, 
Yeniden Büyük Türkiye’ye ve 
Adil Bir Dünya’ya hizmet etsin, 
vesile olsun istiyoruz. Türki-
ye’nin en büyük emek hareketi 
olarak varlık nedenimizi; Bütün 
kamu görevlilerini, emeğin ve 
ekmeğin değerini bilen herkesi 
davasına ortak eden, yan yana 
duran, kol kola giren, bereket 
ve heybeti oluşturan, ülkeyi 
ve dünyayı dönüştüren bir 
Diyanet-Sen olarak görüyoruz. 
Zirveyi; değerlerimiz üzerinden 

anı, çağı, insanı ve insanlığı 
ihya olarak görüyoruz. Üye-
lerimizdeki dava bilinci, vefa 
duygusu, bütün bu duyguları 
yüreklerinde taşıyan binlerce 
din gönüllüsü, başarıya olan 
inancımızı artırıyor ve yolumu-
zu kolay kılıyor.

Bu güvenin hakkını ve-
ren, bu güvenle yol alan, bu 
güvenle din görevlilerine, 
vakıf çalışanlarına yeni yollar, 
ufuklar açan bütün teşkilatı-
mızı yürekten kutluyor, ça-
baları için, fedakarlıkları için, 
diğerkâmlıkları için, adan-
mışlıkları için, şahsım adına,  
hizmet kolumuzun çalışanları 
adına, ülkem adına şükranları-
mı sunuyorum. 

Bu gün saymaya zama-
nımızın yetmediği kadar çok 
kazanımın olması sizlerin, 
bizlerin kısaca Diyanet-Sen’in 
eseridir.  

Emeğimizi zayi etmeyelim. 

Rakiplerimizin emeğimize 
sahip çıkmalarına göz yumma-
yalım 

Diğer sendikalar,  bizim ka-
zanımlarımızı sahiplenmek için 
her türlü yolu deniyor, farklı 
entrikalar ortaya koyuyor.

Fotoğraf çektirmeyi mektup 
yazmayı sendikacılık zannedi-
yorlar.

Gece gündüz demeden, ai-
lelerimizi, eşlerimizi, evlerimizi, 
çocuklarımızı ihmal ederek 
ya da onların fedakârlıkları-
na sığınarak elde ettiğimiz 
kazanımları kendi malları gibi 
göstermelerine fırsat verme-
mek de hepimizin ortak sorum-
luluğudur.”

Yeniden şube başkanlığına 
seçilen Engin ÖZTÜRK’ün 
yardımcıları Şenel ERZURUM, 
Namık BAY, Mustafa ARSLAN, 
Muhittin ARSLAN, Salih TO-
KALAK, Osman GİDAL.

Haber: Hakan Çelebi

Öztürk, “Fotoğraf çektirmeyi mektup yazmayı sendikacılık zannediyorlar.”dedi

Öztürk Yeniden Başkan



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

421 Ekim 
2022 Cuma www.giresungundem.com

ŞENLİKOĞLU GÖREVE GELİRKEN 9 YILDA YAPMAYI TAAHHÜT ETTİKLERİ PROJELERİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ 3,5 YILDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

3,5 YILINI DEĞERLENDİREN BAŞKAN ŞENLİKOĞLU YAPTIKLARI VE YAPACAKLARINI AÇIKLADI

BASKAN SENLiKOGLU ‘GiRESUN
iCiN GECE GUNDUZ CALISIYORUZ’
Halkımıza hesap verme-

yi borç olarak bilmiş 
oluyoruz . Şehrimi-

ze kazandırdığımız projelerin 
bugünkü değeri ise 1 milyarın 
üzerindedir.” dedi. 

Belediye Başkanlığı adaylı-
ğıya beraber hazırladığı proje 
kitapçığında vaat edilen projeleri 
tek tek basın mensuplarıyla pay-
laşan ve bu projeleri tek tek ha-
yata geçirmeye devam ettiklerini 
anlatan Şenlikoğlu “Biz şehrimiz-
de Belediye Başkanlığına aday 
olduğumuzda vatandaşımıza 
bu projeleri yapacağımızı vaat 
ettik ve onların takdiri ile bugün 
karşınızda bu güzel Giresun’un 
Belediye Başkanı olarak bulu-
nuyorum. Bizleri bu göreve layık 
gören vatandaşlarımıza verdi-
ğimiz sözlerin büyük bölümünü 
geride bıraktığımız 3,5 yılda 
hizmete sunduk. Vaat ettiğimiz 
ve kalan projelerimizin hepsi 
için ise şehrimizin imkanlarının 
ötesinde Ankara ile de yakın 
ilişki kurarak Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
ilgili bakanlarımızın ve milletve-
killerimizin desteği ile ilerliyoruz.” 
şeklinde konuştu. 

Başkan Şenlikoğlu muhalefet 
tarafından yapılan eleştirilere 
yönelik: “Zaman zaman böyle bir 
takım gündemler ortaya atılarak 
tartışmalar içerisine çekilmek 
gibi bir çaba var, ancak bizim 
işimiz tartışmak değil, icraat 
yapmak.” dedi. Kamuoyununda 
yanlış bilgilerin paylaşıldığını 
ifade eden Şenlikoğlu; “Giresun 
Belediyesi arsa satıyor diyor-
lar. Peki 10 yıllık CHP belediye 
yönetiminde sattığınız arsaların 
parasıyla ne yapıldı? Görev 
süreniz boyunca ne yapıldığı-
nı sorduğumuzda biz cevap 

bulamıyoruz. Gazi Caddesin 
altını betonladınız, Atapark’ın 
altını betonladınız. 2009-2019 
yılları arasında 8 dönüm ara-
zi kamulaştırarak belediyeye 
kazandırmışsınız. Biz ise 20 
dönümü kamulaştırmak üzere 
belediyeye toplam 534 dönüm 
arazi kazandırdık. Sizler 10 yılda 
32 dönüm arazi satmışsınız, bi-
zim ise 3.5 yılda sattığımız arazi 
miktarı 13,5 dönüm. Biz bunların 
karşılığında ise şehrimize 359 
milyon lira yatırım yapmışız. 
Buda projelerin tamamlandığın-
da belirlenen rakam. Bugünkü 
karşılığı ise 1 milyar 100 milyon. 
Ayrıca devam eden projeleri-
mizin maliyeti ise 600 milyonu 
buluyor.

Ben hesap vermeye hazı-
rım. Şehrimizde yapılan işleri 
teker teker sorun. Bizi eleşti-
renlere söylediğiniz yeri gidin 
bulun desem bulamazlar. Eğer 
konuşuyorsanız belgeli konuşun. 
Söylenecek çok şey var. Mesele 
tartışmak değil, yaptığımız işler. 
Bizim seçim öncesinde hazır-
ladığımız Vizyon 2028 adlı bir 
kitapçığımız var. O kitapçıktan 
bizi takip etsinler, yaptıklarımızı 
görsünler, bizi kitapçıkla eleştir-
sinler.

Herkes seviyesine göre 
konuşuyor. Belediye başkanına 
nasıl hitap edeceğini bilmiyor-
san, o koltukta oturma. Benim 
ahlaki seviyem bu tür ithamlara 
müsaade etmiyor. Beni sevme-
yebilirsin, belediye başkanını 
sevmeyebilirsin, ancak bu şehrin 
Belediye Başkanlığı makamına 
ve dolayısıyla halkına saygısızlık 
yapma, ayıptır. Kıyıda köşede 
kalmış çukurlardan medet uma-
rak eleştirmek istiyorsan yap. 
Vatandaş kimin ne olduğunu çok 

iyi biliyor, Giresun halkı en iyi 
hakemdir.”

Başkan Şenlikoğlu, basın 
mensuplarından gelen teleferik 
projesi sorusu üzerine: “Bu proje 
belediyenin imkanları ile yapabi-
leceğimiz bir proje değil. Proje-
mizin etüt ve genel çalışmalarını 
yaptık, yap işlet devret modeli 
için yatırımcı arayışımız sürü-
yor.” cevabında bulundu. 

Şenlikoğlu Gazeteciler Der-
neğine söz verdiği dernek binası 
için de Sokakbaşı projesi kapsa-
mında bina tahsis edileceğinin 
müjdesini verdi. Bu müjde basın 
mensupları tarafından alkışlarla 
karşılandı.

Kamuoyunda sıkça konuşulan 
dal - çık projesine de değinen 
Şenlikoğlu, projenin yatırım 
programına alındığını belirterek, 
Ankara ile temaslarının sürdü-
ğünü hedeflerinin seçim önce-
sinde kazmayı vurmak olduğunu 
bildirdi. 

Giresun’u geliştirmeye, güzel-
leştirmeye söz verdiklerinin altını 
çizen Şenlikoğlu, yapılan, devam 
eden ve planlanan hizmetleri 
kademe kademe aşağıdaki baş-
lıklar altında paylaştı.

BAŞKAN ŞENLİKOĞLU 
DÖNEMİNDE TAMAMLANAN 
PROJELER;

Pazar Caddesi “Prestij Cad-
de”, Bulancak Durağı ve Şehir 
Girişi, Plajlar Bölgesi 1. Etap, 
Sahil Yolu Meydan Aydınlat-
ma, Bilgi Evi “Aksu, Kumyalı, 
Çıtlakkale”, Sosyal Girişimcilik 
Merkezi, Kale Aydınlatma Çevre 
Düzenleme, Belediye Hizmet 
Binası (4 Hizmet Binası Tek Çatı 
Altında Toplandı), Nihat Bey 
Caddesi “Prestij Cadde”, Yöresel 
Ürünler Pazarı  (3 Mahalle)  
(Çınarlar, Hacısiyam, Güre Mh.), 

Cephe Yenileme ve Sokak Sağ-
lıklaştırma, Kale Sosyal Tesisleri, 
Makine İkmal, Bakım Onarım 
Temizlik İşleri Fen İşleri Şantiye, 
Jeoradar Sistemi ( Altyapının 
yüzde 60’ı sayısallaştırıldı), 
Aksu Şehir Hastanesi Sosyal 
Tesis, Yeni Şehir Mezarlığı, Araç 
ve İş Makine Alımı (21 adet ), 
Sportif Alanların Belediyeye 
Devri, Gedikkaya Mahallesi Çöp 
Rehabilitasyon (1.Etap), Hayvan 
Barınağı Bakım Onarım, Açık ve 
Kapalı Barkod Sistemli Malzeme 
Deposu, 

DEVAM EDEN PROJELER
Millet Bahçesi ihalesi 13 

Ekim’de yapıldı. Atıksu Arıtma 
Tesisi (Altyapı) %13’lük kısmı 
Belediyemize aittir. Üst Geçitlere 
Asansör, Asansör materyalleri 
takıldı, son aşamaya geçilecek. 
Kumyalı-Fatih Caddesi Yenile-
me. Engelsiz Yaşam Merkezi. 
Güre Gençlik Merkezi İhalesi 
yapıldı. Çocuk Trafik Eğitim 
Parkuru, Bölge Parkı ve Bilgi 
Evi Projesi Belediyemiz yapıyor. 
Kale Mevkii Restorasyon Çalış-
maları Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı tarafından 
yapılmaktadır. Gemilerçekeği, 
Üçyakalar Balıkçı Barınağı Ulaş-
tırma Bakanlığı tarafından Etüt 
ve proje ihalesi yapıldı. Zabıta 
Noktası (Gedikkaya). Semt Spor 
Sahaları Aksu-Çıtlakkale-Erik-
liman. Balıkçı Barınağı ve Su 
Ürünleri Merkezi Dolgu çalışma-
ları devam ediyor, yapım 2025 
yılında bitirilecek. Doğu Park 
ve Galericiler Sitesi Rekreas-
yon. İhalesi yapıldı. Çalışmalar 
başlıyor. Bilgi Evleri Çıtlakkale 
Mahallesi. Sokakbaşı Hediyelik 
Eşya ve Meydan Düzenleme.  
Aksu Hastane Karşısı Köprü Ya-
pımı DSİ tarafından yapılacaktır. 

GİRMAR Market Debboy Mevkii. 
Gençlik Açık Ofisi (Debboy Mev-
kii). Turizm Danışma Merkezi 
(Botanik Park) 

PLANLANAN PROJELER 
Plajlar Bölgesi 2.Etap (Kültür 

Turizm Bakanlığı tarafından 
2023 yılında yapılacaktır), Cin 
Ahmet Pazar Alanı ve Kentsel 
Dönüşüm, Sebze ve Meyve Top-
tancı Hali & Fındık Alım- Satım 
Yerleri), Cumartesi Pazar Yeri ve 
Otopark, Yöresel Üretim Fabri-
kası Ve Aşevi, Özgürlük Yolu Dü-
zenleme, Armelit Şehir Hayvan 
Barınağı ve Çevre Düzenleme, 
Bulancak Durağı Atatürk Lisesi 
Arası Cephe Yenileme, 100 
Yıllık İçme suyu (sondaj çalış-
ması başladı ) , Sıfır Atık Tesisi 
Projesi, Fındık Müzesi Projesi, 
Güneş Enerjisi Sistemi (GES), 
Aksu Çöp Sahası Tahkimat, Bilgi 
Evleri, Gedikkaya Rekreasyon 
Alanı, Aksu Havzası Islah ve 
Çevre Düzenleme, Hayvan Pa-
zarı ve Kesimhane, Sahil Bisiklet 
ve Yaya Yolu, Boztekke Caddesi 
Yenileme, Nizamiye Mahallesi 
Katlı Otopark, Erikliman Kavşak 
Yanı Dolu Alanı Düzenlenmesi, 
Ülper Beton Santral Kurulumu, 
Şehir Girişi Dal Çık Projesi. 

TEMEL BELEDİYECİLİK 
HİZMETİ OLARAK GÖREV 
SÜRESİMİZCE YAPTIĞIMIZ 
DİĞER ÇALIŞMALAR

ÜSTYAPI
Asfaltlama 70 bin ton gerçek-

leşti. Yol Açma 23.000 m gerçek-
leşti. Beton Yol 18.000 m2 ger-
çekleşti. Taş Duvar ve Tahkimat 
15.000 m2 gerçekleşti. Parke Yol 
ve Kaldırım. 177.150 m2 gerçek-
leşti. Ferforje (Korkuluk) 5.500 m 
gerçekleşti. Şev Güvenlik Tel Ağ. 
1.409 m2 gerçekleşti. Kaldırım 
askı Beton 7.950 m2 gerçekleşti. 

Muhtarlık Evleri 5 adet yapıldı. 
Lento Yapılması 2.770 m yapıldı. 
Wc Tadilatı 19 adet yapıldı. 

PARK VE BAHÇELER
Parklar; Mevcutta 54 park 

vardı. Hepsinin bakım ve ona-
rımı yapıldı. 15 adet yeni park 
ve peyzaj alanı kazandırıldı. 14 
adet yeni park ve peyzaj alanı 
projesi devam ediyor. Şehrimiz-
de park sayısı 54 adetten 84 
adete çıkmış olacak. Peyzaj Dü-
zenleme; 65.000 m2 düzenlendi. 
Şehir Görselleri; 7 adet yapıldı.

ALTYAPI
Abdest Boru Değişimi 8.750 

m değişimi. İçme Suyu Derin 
Kuyu 5 adet açıldı. İçme Suyu 
Şebeke, Terfi ve Abone Hattı 
167.500 m hat çekildi. İçme 
Suyu Motor ve Malzeme Alımı 
657 adet. Kanalizasyon ve 
Yağmur Suyu Hattı 37.275 m hat 
çekildi. 

SOSYAL VE KÜLTÜREL 
BELEDİYECİLİK

Maddi Yardım 415.000,00 
TL gerçekleşti. Ayni Yardım 
17.800.00,00 TL gerçekleşti. 
(Kırtasiye, Gıda, Kömür, Eğitim, 
Ekmek Fişi ve Diğer) Kitap Fuarı 
110.000 kişi. Konser (Yerel-U-
lusal) 225.000 kişi. (13 Ulusal, 
120’ye yakın Yerel Sanatçı 
Konseri) Tiyatro 350 Sahne-
leme 86.000 İzleyici. Sosyal 
Market 1.924 Aileye, 21.881 
Kıyafet. Evde Bakım ve Temizlik 
Hizmetleri 4.500 Engelli Aracı 
ile Ulaşım Hizmeti 1.700 Yaşlı 
Evine Temizlik. Gıda Yardımı 
22.056 Gıda Kolisi (Ramazan 
Ayı Dahil) Ayrıca 130.000 Kişiyi 
Aşkın İftar Yemeği. Sosyal Kart 
2021 10.063 Kişiye 458.736 Ek-
mek. 2022 7.403 Kişiye 280.611 
Ekmek. Aşevi maliyeti. Gençlere 
internet hediyesi.

Hafta sonu TÜRMOB 
Genel Kuruluna katıl-
mak üzere Ankara’ya 

gittim. Üstad Necip Fazıl Kısa-
kürek’e sormuşlar Ankara’nın 
nesi güzel, üstad hazır cevap 
İstanbul’a dönmesi demiş. Biz 
her ne kadar emeklilik hayatı 
nedeniyle İstanbul’a dönmesek 
de Giresun’a döndük. Anka-
ra’da bulunan bazı dostlarla da 
görüşerek hasbihal etme fırsatı 

buldum. Değerli dostum İller 
Bankası Genel Müdür Yardım-
cısı Salih Yılmaz, İstanbul’u 
terk edeli yıllar oldu. Ankara, 
İstanbul’dan rahat, diyor. 
Hakikaten de yeğenim Salih 
ziyaretime geldi. Beni Millet 
Camiine götürdü, belki Pazar 
olmanın da etkisiyle kısa süre-
de oradaydık. Oradan da beni 
AŞTİ’ye bıraktı. İki üç dakikada 
vardık. 

Cumartesi sabahı ulaştığım 
Ankara’da salona vardığımda 
salon lebalep dolmuş, aday 
gruplar ve bağımsız adaylar 
salona gelenleri en nazik bir 
şekilde karşılıyor ve tanıtım 
broşürlerini takdim ediyorlar-
dı. Kurulan stantlar dost ve 
sempatizanların uğradıkları 
cazibe merkezleri olmuşlardı. 
Sheraton Otel’e gelen sokak-
larda ilk defa Meslekte Birlik 
Grubu flama ve bayrakları hâ-
kim görülüyordu. Onlar kadar 
etkin diğer grup ise iktidardaki 
Çağdaş Gruptu. Yılların verdiği 
birikimle sempatizanlar salonun 
misafir bölümünde kimseye 
yer bırakmamıştı. 3568 sayılı 
yasanın ilk halinde her 25 üye 
için 1 delege seçilirken 5786 
sayılı yasa hazırlıkları yapılır-
ken 75 üye için bir delege seçil-
mesi düşünülmüştü. Keşke her 
100 hatta 200 için bir delege 
öngörülseymiş.  

10 sularında başlayan 
kongrede ortak divan oluşu-
mu sağlanmış, kavga gürültü 
yerini dingin bir genel kurula 
bırakmıştı. Gelen misafir ve 
protokolde ise düşük bir bürok-
rat profili gözlerden kaçmadı. 
120 bin meslek mensubu ve 
aileleri ile beraber 500-600 
kişinin ekmek yediği bu sektöre 
gösterilen/gösterilmeyen ilgi 
bir yerlere not edildi. Oysa 
mali müşavirlerin hizmet alanı 
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ti-
caret Bakanlığı ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
konuları ile doğrudan ilgiliydi. 
En azından bir bakanın bu top-
lantıya rağbeti beklenirdi.

Divan yerini aldıktan son-
ra gündem gereği işlemler 
yapılarak TÜRMOB Başkanı 
Emre Kartaloğlu geçen üç 
yılın muhasebesini yaparak, 
pandemi dönemine den gelen 
bu dönemde yapılan çalışma-

ları ve zorlukları anlattı. Daha 
sonra üyelerden söz almak 
isteyenlerin divana müracaatı 
istendi. Gelen yüze yakın ko-
nuşma isteği divanı zor durum-
da bırakmaya yetti. Bu yüzden 
gündem gecenin geç saatlerine 
kadar sürdü.

Aynı salonda Pazar günü de 
seçimler yapıldı. Seçime katı-
lan gruplar yanında bağımsız 
adaylar da çıkarak TÜRMOB’u 
yönetmeye talip oldular. Büyük 
bir olgunluk içinde yapılan 
seçimler sonunda 32 yıldır yö-
netenlerin bir üç yıl daha yönet-
mesine delegeler onay verdi. 
Akşam saatlerinde açıklanan 
sonuçlara göre iktidardaki Çağ-
daş Grubun seçimi kazandığı 
ilan edildi. Açıklanan sonuçlara 
göre Çağdaş Grup yönetimde 9 
üyenin 7’sini, denetlemede ise 
3 üyeliğin tamamını ve disip-
lin kurulunda 5 üyelikten 4’ün 
almışlar. 

Çıkan sonuçları incelediği-
mizde açıklanan sonuçların bü-
yük yanlışlıkları barındırdığını 
tespit ettik. Öncelikle seçim bir 
sayı analizidir. Şayet seçim-
de bir baraj yoksa hangi oy 
büyükse o kazanır küçük olan 
da kaybeder. Ekteki grafikte de 
görüldüğü gibi yönetim kurulun-
da Türkiye 3568 Platformunun 
190 oyu ve TÜMDEP Grubu-
nun 235 oyu hesaba katılmaya-
rak Çağdaş Grubun 167 ve 142 
oylarının seçimi aldığı açık-
lanmış. Denetleme Kurulunda 
ise Meslekte Birlik Grubu’nun 
aldığı 388 oy çöpe atılarak 326 
oyla seçimi kazandıkları ilan 
edilmiş.

Elbette sonuçlar yargı dene-
timine tabi. Sonuçtan etkilenen-
ler ve bağlı oldukları gruplar 
haklarını savunup alırlar ama 
kendilerini hesap adamı ilan 
edenler bu tür hesapları daha 
titizlikle ilan etmeli değil mi?

24. TÜRMOB Genel Kurulu 
Üzerine Bir Değerlendirme…
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GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete
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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

421 Ekim 
2022 Cuma www.giresungundem.com

ŞENLİKOĞLU GÖREVE GELİRKEN 9 YILDA YAPMAYI TAAHHÜT ETTİKLERİ PROJELERİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ 3,5 YILDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

3,5 YILINI DEĞERLENDİREN BAŞKAN ŞENLİKOĞLU YAPTIKLARI VE YAPACAKLARINI AÇIKLADI

BASKAN SENLiKOGLU ‘GiRESUN
iCiN GECE GUNDUZ CALISIYORUZ’
Halkımıza hesap verme-

yi borç olarak bilmiş 
oluyoruz . Şehrimi-

ze kazandırdığımız projelerin 
bugünkü değeri ise 1 milyarın 
üzerindedir.” dedi. 

Belediye Başkanlığı adaylı-
ğıya beraber hazırladığı proje 
kitapçığında vaat edilen projeleri 
tek tek basın mensuplarıyla pay-
laşan ve bu projeleri tek tek ha-
yata geçirmeye devam ettiklerini 
anlatan Şenlikoğlu “Biz şehrimiz-
de Belediye Başkanlığına aday 
olduğumuzda vatandaşımıza 
bu projeleri yapacağımızı vaat 
ettik ve onların takdiri ile bugün 
karşınızda bu güzel Giresun’un 
Belediye Başkanı olarak bulu-
nuyorum. Bizleri bu göreve layık 
gören vatandaşlarımıza verdi-
ğimiz sözlerin büyük bölümünü 
geride bıraktığımız 3,5 yılda 
hizmete sunduk. Vaat ettiğimiz 
ve kalan projelerimizin hepsi 
için ise şehrimizin imkanlarının 
ötesinde Ankara ile de yakın 
ilişki kurarak Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
ilgili bakanlarımızın ve milletve-
killerimizin desteği ile ilerliyoruz.” 
şeklinde konuştu. 

Başkan Şenlikoğlu muhalefet 
tarafından yapılan eleştirilere 
yönelik: “Zaman zaman böyle bir 
takım gündemler ortaya atılarak 
tartışmalar içerisine çekilmek 
gibi bir çaba var, ancak bizim 
işimiz tartışmak değil, icraat 
yapmak.” dedi. Kamuoyununda 
yanlış bilgilerin paylaşıldığını 
ifade eden Şenlikoğlu; “Giresun 
Belediyesi arsa satıyor diyor-
lar. Peki 10 yıllık CHP belediye 
yönetiminde sattığınız arsaların 
parasıyla ne yapıldı? Görev 
süreniz boyunca ne yapıldığı-
nı sorduğumuzda biz cevap 

bulamıyoruz. Gazi Caddesin 
altını betonladınız, Atapark’ın 
altını betonladınız. 2009-2019 
yılları arasında 8 dönüm ara-
zi kamulaştırarak belediyeye 
kazandırmışsınız. Biz ise 20 
dönümü kamulaştırmak üzere 
belediyeye toplam 534 dönüm 
arazi kazandırdık. Sizler 10 yılda 
32 dönüm arazi satmışsınız, bi-
zim ise 3.5 yılda sattığımız arazi 
miktarı 13,5 dönüm. Biz bunların 
karşılığında ise şehrimize 359 
milyon lira yatırım yapmışız. 
Buda projelerin tamamlandığın-
da belirlenen rakam. Bugünkü 
karşılığı ise 1 milyar 100 milyon. 
Ayrıca devam eden projeleri-
mizin maliyeti ise 600 milyonu 
buluyor.

Ben hesap vermeye hazı-
rım. Şehrimizde yapılan işleri 
teker teker sorun. Bizi eleşti-
renlere söylediğiniz yeri gidin 
bulun desem bulamazlar. Eğer 
konuşuyorsanız belgeli konuşun. 
Söylenecek çok şey var. Mesele 
tartışmak değil, yaptığımız işler. 
Bizim seçim öncesinde hazır-
ladığımız Vizyon 2028 adlı bir 
kitapçığımız var. O kitapçıktan 
bizi takip etsinler, yaptıklarımızı 
görsünler, bizi kitapçıkla eleştir-
sinler.

Herkes seviyesine göre 
konuşuyor. Belediye başkanına 
nasıl hitap edeceğini bilmiyor-
san, o koltukta oturma. Benim 
ahlaki seviyem bu tür ithamlara 
müsaade etmiyor. Beni sevme-
yebilirsin, belediye başkanını 
sevmeyebilirsin, ancak bu şehrin 
Belediye Başkanlığı makamına 
ve dolayısıyla halkına saygısızlık 
yapma, ayıptır. Kıyıda köşede 
kalmış çukurlardan medet uma-
rak eleştirmek istiyorsan yap. 
Vatandaş kimin ne olduğunu çok 

iyi biliyor, Giresun halkı en iyi 
hakemdir.”

Başkan Şenlikoğlu, basın 
mensuplarından gelen teleferik 
projesi sorusu üzerine: “Bu proje 
belediyenin imkanları ile yapabi-
leceğimiz bir proje değil. Proje-
mizin etüt ve genel çalışmalarını 
yaptık, yap işlet devret modeli 
için yatırımcı arayışımız sürü-
yor.” cevabında bulundu. 

Şenlikoğlu Gazeteciler Der-
neğine söz verdiği dernek binası 
için de Sokakbaşı projesi kapsa-
mında bina tahsis edileceğinin 
müjdesini verdi. Bu müjde basın 
mensupları tarafından alkışlarla 
karşılandı.

Kamuoyunda sıkça konuşulan 
dal - çık projesine de değinen 
Şenlikoğlu, projenin yatırım 
programına alındığını belirterek, 
Ankara ile temaslarının sürdü-
ğünü hedeflerinin seçim önce-
sinde kazmayı vurmak olduğunu 
bildirdi. 

Giresun’u geliştirmeye, güzel-
leştirmeye söz verdiklerinin altını 
çizen Şenlikoğlu, yapılan, devam 
eden ve planlanan hizmetleri 
kademe kademe aşağıdaki baş-
lıklar altında paylaştı.

BAŞKAN ŞENLİKOĞLU 
DÖNEMİNDE TAMAMLANAN 
PROJELER;

Pazar Caddesi “Prestij Cad-
de”, Bulancak Durağı ve Şehir 
Girişi, Plajlar Bölgesi 1. Etap, 
Sahil Yolu Meydan Aydınlat-
ma, Bilgi Evi “Aksu, Kumyalı, 
Çıtlakkale”, Sosyal Girişimcilik 
Merkezi, Kale Aydınlatma Çevre 
Düzenleme, Belediye Hizmet 
Binası (4 Hizmet Binası Tek Çatı 
Altında Toplandı), Nihat Bey 
Caddesi “Prestij Cadde”, Yöresel 
Ürünler Pazarı  (3 Mahalle)  
(Çınarlar, Hacısiyam, Güre Mh.), 

Cephe Yenileme ve Sokak Sağ-
lıklaştırma, Kale Sosyal Tesisleri, 
Makine İkmal, Bakım Onarım 
Temizlik İşleri Fen İşleri Şantiye, 
Jeoradar Sistemi ( Altyapının 
yüzde 60’ı sayısallaştırıldı), 
Aksu Şehir Hastanesi Sosyal 
Tesis, Yeni Şehir Mezarlığı, Araç 
ve İş Makine Alımı (21 adet ), 
Sportif Alanların Belediyeye 
Devri, Gedikkaya Mahallesi Çöp 
Rehabilitasyon (1.Etap), Hayvan 
Barınağı Bakım Onarım, Açık ve 
Kapalı Barkod Sistemli Malzeme 
Deposu, 

DEVAM EDEN PROJELER
Millet Bahçesi ihalesi 13 

Ekim’de yapıldı. Atıksu Arıtma 
Tesisi (Altyapı) %13’lük kısmı 
Belediyemize aittir. Üst Geçitlere 
Asansör, Asansör materyalleri 
takıldı, son aşamaya geçilecek. 
Kumyalı-Fatih Caddesi Yenile-
me. Engelsiz Yaşam Merkezi. 
Güre Gençlik Merkezi İhalesi 
yapıldı. Çocuk Trafik Eğitim 
Parkuru, Bölge Parkı ve Bilgi 
Evi Projesi Belediyemiz yapıyor. 
Kale Mevkii Restorasyon Çalış-
maları Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı tarafından 
yapılmaktadır. Gemilerçekeği, 
Üçyakalar Balıkçı Barınağı Ulaş-
tırma Bakanlığı tarafından Etüt 
ve proje ihalesi yapıldı. Zabıta 
Noktası (Gedikkaya). Semt Spor 
Sahaları Aksu-Çıtlakkale-Erik-
liman. Balıkçı Barınağı ve Su 
Ürünleri Merkezi Dolgu çalışma-
ları devam ediyor, yapım 2025 
yılında bitirilecek. Doğu Park 
ve Galericiler Sitesi Rekreas-
yon. İhalesi yapıldı. Çalışmalar 
başlıyor. Bilgi Evleri Çıtlakkale 
Mahallesi. Sokakbaşı Hediyelik 
Eşya ve Meydan Düzenleme.  
Aksu Hastane Karşısı Köprü Ya-
pımı DSİ tarafından yapılacaktır. 

GİRMAR Market Debboy Mevkii. 
Gençlik Açık Ofisi (Debboy Mev-
kii). Turizm Danışma Merkezi 
(Botanik Park) 

PLANLANAN PROJELER 
Plajlar Bölgesi 2.Etap (Kültür 

Turizm Bakanlığı tarafından 
2023 yılında yapılacaktır), Cin 
Ahmet Pazar Alanı ve Kentsel 
Dönüşüm, Sebze ve Meyve Top-
tancı Hali & Fındık Alım- Satım 
Yerleri), Cumartesi Pazar Yeri ve 
Otopark, Yöresel Üretim Fabri-
kası Ve Aşevi, Özgürlük Yolu Dü-
zenleme, Armelit Şehir Hayvan 
Barınağı ve Çevre Düzenleme, 
Bulancak Durağı Atatürk Lisesi 
Arası Cephe Yenileme, 100 
Yıllık İçme suyu (sondaj çalış-
ması başladı ) , Sıfır Atık Tesisi 
Projesi, Fındık Müzesi Projesi, 
Güneş Enerjisi Sistemi (GES), 
Aksu Çöp Sahası Tahkimat, Bilgi 
Evleri, Gedikkaya Rekreasyon 
Alanı, Aksu Havzası Islah ve 
Çevre Düzenleme, Hayvan Pa-
zarı ve Kesimhane, Sahil Bisiklet 
ve Yaya Yolu, Boztekke Caddesi 
Yenileme, Nizamiye Mahallesi 
Katlı Otopark, Erikliman Kavşak 
Yanı Dolu Alanı Düzenlenmesi, 
Ülper Beton Santral Kurulumu, 
Şehir Girişi Dal Çık Projesi. 

TEMEL BELEDİYECİLİK 
HİZMETİ OLARAK GÖREV 
SÜRESİMİZCE YAPTIĞIMIZ 
DİĞER ÇALIŞMALAR

ÜSTYAPI
Asfaltlama 70 bin ton gerçek-

leşti. Yol Açma 23.000 m gerçek-
leşti. Beton Yol 18.000 m2 ger-
çekleşti. Taş Duvar ve Tahkimat 
15.000 m2 gerçekleşti. Parke Yol 
ve Kaldırım. 177.150 m2 gerçek-
leşti. Ferforje (Korkuluk) 5.500 m 
gerçekleşti. Şev Güvenlik Tel Ağ. 
1.409 m2 gerçekleşti. Kaldırım 
askı Beton 7.950 m2 gerçekleşti. 

Muhtarlık Evleri 5 adet yapıldı. 
Lento Yapılması 2.770 m yapıldı. 
Wc Tadilatı 19 adet yapıldı. 

PARK VE BAHÇELER
Parklar; Mevcutta 54 park 

vardı. Hepsinin bakım ve ona-
rımı yapıldı. 15 adet yeni park 
ve peyzaj alanı kazandırıldı. 14 
adet yeni park ve peyzaj alanı 
projesi devam ediyor. Şehrimiz-
de park sayısı 54 adetten 84 
adete çıkmış olacak. Peyzaj Dü-
zenleme; 65.000 m2 düzenlendi. 
Şehir Görselleri; 7 adet yapıldı.

ALTYAPI
Abdest Boru Değişimi 8.750 

m değişimi. İçme Suyu Derin 
Kuyu 5 adet açıldı. İçme Suyu 
Şebeke, Terfi ve Abone Hattı 
167.500 m hat çekildi. İçme 
Suyu Motor ve Malzeme Alımı 
657 adet. Kanalizasyon ve 
Yağmur Suyu Hattı 37.275 m hat 
çekildi. 

SOSYAL VE KÜLTÜREL 
BELEDİYECİLİK

Maddi Yardım 415.000,00 
TL gerçekleşti. Ayni Yardım 
17.800.00,00 TL gerçekleşti. 
(Kırtasiye, Gıda, Kömür, Eğitim, 
Ekmek Fişi ve Diğer) Kitap Fuarı 
110.000 kişi. Konser (Yerel-U-
lusal) 225.000 kişi. (13 Ulusal, 
120’ye yakın Yerel Sanatçı 
Konseri) Tiyatro 350 Sahne-
leme 86.000 İzleyici. Sosyal 
Market 1.924 Aileye, 21.881 
Kıyafet. Evde Bakım ve Temizlik 
Hizmetleri 4.500 Engelli Aracı 
ile Ulaşım Hizmeti 1.700 Yaşlı 
Evine Temizlik. Gıda Yardımı 
22.056 Gıda Kolisi (Ramazan 
Ayı Dahil) Ayrıca 130.000 Kişiyi 
Aşkın İftar Yemeği. Sosyal Kart 
2021 10.063 Kişiye 458.736 Ek-
mek. 2022 7.403 Kişiye 280.611 
Ekmek. Aşevi maliyeti. Gençlere 
internet hediyesi.

Hafta sonu TÜRMOB 
Genel Kuruluna katıl-
mak üzere Ankara’ya 

gittim. Üstad Necip Fazıl Kısa-
kürek’e sormuşlar Ankara’nın 
nesi güzel, üstad hazır cevap 
İstanbul’a dönmesi demiş. Biz 
her ne kadar emeklilik hayatı 
nedeniyle İstanbul’a dönmesek 
de Giresun’a döndük. Anka-
ra’da bulunan bazı dostlarla da 
görüşerek hasbihal etme fırsatı 

buldum. Değerli dostum İller 
Bankası Genel Müdür Yardım-
cısı Salih Yılmaz, İstanbul’u 
terk edeli yıllar oldu. Ankara, 
İstanbul’dan rahat, diyor. 
Hakikaten de yeğenim Salih 
ziyaretime geldi. Beni Millet 
Camiine götürdü, belki Pazar 
olmanın da etkisiyle kısa süre-
de oradaydık. Oradan da beni 
AŞTİ’ye bıraktı. İki üç dakikada 
vardık. 

Cumartesi sabahı ulaştığım 
Ankara’da salona vardığımda 
salon lebalep dolmuş, aday 
gruplar ve bağımsız adaylar 
salona gelenleri en nazik bir 
şekilde karşılıyor ve tanıtım 
broşürlerini takdim ediyorlar-
dı. Kurulan stantlar dost ve 
sempatizanların uğradıkları 
cazibe merkezleri olmuşlardı. 
Sheraton Otel’e gelen sokak-
larda ilk defa Meslekte Birlik 
Grubu flama ve bayrakları hâ-
kim görülüyordu. Onlar kadar 
etkin diğer grup ise iktidardaki 
Çağdaş Gruptu. Yılların verdiği 
birikimle sempatizanlar salonun 
misafir bölümünde kimseye 
yer bırakmamıştı. 3568 sayılı 
yasanın ilk halinde her 25 üye 
için 1 delege seçilirken 5786 
sayılı yasa hazırlıkları yapılır-
ken 75 üye için bir delege seçil-
mesi düşünülmüştü. Keşke her 
100 hatta 200 için bir delege 
öngörülseymiş.  

10 sularında başlayan 
kongrede ortak divan oluşu-
mu sağlanmış, kavga gürültü 
yerini dingin bir genel kurula 
bırakmıştı. Gelen misafir ve 
protokolde ise düşük bir bürok-
rat profili gözlerden kaçmadı. 
120 bin meslek mensubu ve 
aileleri ile beraber 500-600 
kişinin ekmek yediği bu sektöre 
gösterilen/gösterilmeyen ilgi 
bir yerlere not edildi. Oysa 
mali müşavirlerin hizmet alanı 
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ti-
caret Bakanlığı ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
konuları ile doğrudan ilgiliydi. 
En azından bir bakanın bu top-
lantıya rağbeti beklenirdi.

Divan yerini aldıktan son-
ra gündem gereği işlemler 
yapılarak TÜRMOB Başkanı 
Emre Kartaloğlu geçen üç 
yılın muhasebesini yaparak, 
pandemi dönemine den gelen 
bu dönemde yapılan çalışma-

ları ve zorlukları anlattı. Daha 
sonra üyelerden söz almak 
isteyenlerin divana müracaatı 
istendi. Gelen yüze yakın ko-
nuşma isteği divanı zor durum-
da bırakmaya yetti. Bu yüzden 
gündem gecenin geç saatlerine 
kadar sürdü.

Aynı salonda Pazar günü de 
seçimler yapıldı. Seçime katı-
lan gruplar yanında bağımsız 
adaylar da çıkarak TÜRMOB’u 
yönetmeye talip oldular. Büyük 
bir olgunluk içinde yapılan 
seçimler sonunda 32 yıldır yö-
netenlerin bir üç yıl daha yönet-
mesine delegeler onay verdi. 
Akşam saatlerinde açıklanan 
sonuçlara göre iktidardaki Çağ-
daş Grubun seçimi kazandığı 
ilan edildi. Açıklanan sonuçlara 
göre Çağdaş Grup yönetimde 9 
üyenin 7’sini, denetlemede ise 
3 üyeliğin tamamını ve disip-
lin kurulunda 5 üyelikten 4’ün 
almışlar. 

Çıkan sonuçları incelediği-
mizde açıklanan sonuçların bü-
yük yanlışlıkları barındırdığını 
tespit ettik. Öncelikle seçim bir 
sayı analizidir. Şayet seçim-
de bir baraj yoksa hangi oy 
büyükse o kazanır küçük olan 
da kaybeder. Ekteki grafikte de 
görüldüğü gibi yönetim kurulun-
da Türkiye 3568 Platformunun 
190 oyu ve TÜMDEP Grubu-
nun 235 oyu hesaba katılmaya-
rak Çağdaş Grubun 167 ve 142 
oylarının seçimi aldığı açık-
lanmış. Denetleme Kurulunda 
ise Meslekte Birlik Grubu’nun 
aldığı 388 oy çöpe atılarak 326 
oyla seçimi kazandıkları ilan 
edilmiş.

Elbette sonuçlar yargı dene-
timine tabi. Sonuçtan etkilenen-
ler ve bağlı oldukları gruplar 
haklarını savunup alırlar ama 
kendilerini hesap adamı ilan 
edenler bu tür hesapları daha 
titizlikle ilan etmeli değil mi?

24. TÜRMOB Genel Kurulu 
Üzerine Bir Değerlendirme…

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

521 Ekim 
2022 Cuma 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

Sanayispor 
Takımı, Ünlü’yü 

Ziyaret Etti
Kadınlar 1. Liginde 

mücadele eden 
Sanayispor, Vali Enver 
Ünlü’yü makamında 
ziyaret etti. Sanayi Sitesi 
Başkanı Muammer Usta, 
Sanayi Spor Kız Futbol 
Takım Başkanı Fuat 
Köse, Antrenör Caner 

Akdağ ve takım oyun-
cularını misafir eden 
Vali Ünlü, yeni sezonda 
kızlara  başarılar diledi. 
Başkan Köse ve Antre-
nör Akdağ tarafından Vali 
Ünlü’ye Sanayispor’un 
28 numaralı forması 
hediye edildi. Genç kuşaklara sporu 

ve spor kültürünü 
aşılayan Görele 

Gençlik Merkezi gönüllü genç-
leri Kadınlar Hentbol Kadınlar 
Süper Ligi’nde mücadele eden 

Görele’nin Sultanları Görele 
Belediyespor’un Milli sporcu-
ları sol kanat oyuncusu Özge 
Yakar, pivot oyuncusu Demet 
Sonkaya , sağ kanat oyuncusu 
Ayşenur Kara ve son 2 yılın 
gol kraliçesi sol oyun kurucu-
su kaptan Perihan Topaloğlu 
Acar ile bir araya gelen Görele 
Hasan Ali Yücel Ortaokulu 
öğrencileri mutlu olurken, tem-
silcimiz Görele’nin Sultanları 
Görele Belediyespor’un Milli 
sporcularına başarılar dilediler. 

Görele Gençlik 
Merkezi’nden yapılan açık-
lamada” Görele Gençlik 
Merkezi, gönüllü gençlerimiz-
le Kadınlar Hentbol Süper 
Liginde mücadele eden Görele 

Belediyespor Kulübü’nde oy-
nayan milli sporcularımızı Gö-
rele Hasan Ali Yücel Ortaokulu 
öğrencileriyle buluşturduk. 
Genç kuşaklara sporu ve spor 
kültürünü aşılıyoruz. Kadınlar 
Hentbol Süper Liginde 2 kez 
gol kraliçesi olan Perihan To-
paloğlu Acar ,Özge Yakar, De-
met Sonkaya , Ayşenur Kara 
ile gençler mutlu oldular. Sev-
gili Gençler; Gençlik Merkezi 
faaliyetleri ücretsizdir. Sizler de 
Gençlik Merkezi faaliyetlerine 
katılabilirsiniz. www.gencizbiz.
gsb.gov.tr adresinden Gençlik 
ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. 
www.gencnesever.com platfor-
munda da aradığınız her şeyi 
bulabilirsiniz” denildi.

Parkenin Sultanları 
öğrencilerle buluştu

Görele Gençlik Merkezi gönüllü gençleri Kadınlar Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Görele’nin 
Sultanları Görele Belediyespor’un Milli sporcularını Görele Hasan Ali Yücel Ortaokulu öğrencileriyle buluşturdu

Giresunsporlu 
Sergio’nun iki maçlık 

cezası sona erdi Alanyaspor 
ile deplasmanda oynanan 
karşılaşmanın dördüncü 
dakikasında kırmızı kart gö-
rerek takımını 10 kişi bırakan 
kanat oyuncusu, Beşiktaş ve 

Sivasspor müsabakalarında 
forma giyememiş ve yokluğu 
da fazlasıyla hissedilmişti. 

Sergio’nun 24 Ekim Pazar-
tesi akşamı oynanacak olan  
Ankaragücü  karşılaşmasın-
da ilk 11’de sahaya çıkması 
bekleniyor.

CEZASI SONA ERDi!

Giresunspor’un evinde  
oynayacağı Ankaragücü 
maçında kaleyi Ferhat’ın 
koruması bekleniyor. Sezon 
başında takıma geç katılan 
ve ilk haftalarda hazır olma-
dığı için forma 
giyemeyen 
tecrübeli kaleci, 
ardından ise 
Onurcan’ın 
formda olması 
nedeniyle süre 
alamamıştı.

 Hakan 

Keleş’in son haftalarda ye-
diği gollerle eleştiri oklarının 
hedefinde olan Onurcan’ı ke-
nara çekip formayı tecrübeli 
isime vermesini Taraftarlar 
bekliyor. Son oynanan Sivas-

por karşılaşma-
sında kalesinde 
3 gol gören 
Giresunspor’da 
Onurcan göz-
den düşerken, 
Taraftarlarda 
bir hayli eleştir-
mişti.

Ferhat, Kaleye Geçebilir

İlimiz karate antrenörlerinden Tarık Yel 
Konya ilinde yapılacak olan 12. Ümitler, 

Gençler ve U21 Dünya Şampiyonasında Milli 
Takım antrenörü olarak görevlendirildi.

26-30 Ekim 2022 tarihleri arasında ül-
kemizde yapılacak olan yarışmaya Dünya 
genelinde 105 ülkeden 1846 sporcunun 
katılacağı yarışmada antrenör olarak görev 
verildi.

 Disiplinli ve başarılı çalışmalarından 
dolayı Karate antrenörümüz Tarık YEL’ın bu 
çalışmaları Karate Federasyonunca dikkate 
alınarak ilimizde ilk defa Karate branşında 
bir antrenörümüze milli takımda görev verildi. 
Daha önce Karate branşında ilimiz çalıştır-
mış olduğu kulüp ile İlk defa Karate’de Avru-
pa Kulüpler şampiyonasında 
temsil etmiş ve Giresun’da 
bir ilke imza atmıştır. 

Giresun Gençlik ve Spor 
İl müdürlüğünde görev 
yapan Karate antrenörümüz 
Tarık YEL ülkemizin ev sa-
hipliği yapacağı yarışma için 
Milli takıma katılmak üzere 
21 Ekim 2022 tarihinde 
milli takıma katılmak 
üzere ilimizden 
ayrılacak olan 
karate antrenö-
rümüze başarı-
lar diliyoruz.

Tarık Yel’e 
Milli Görev



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: 621 Ekim 2022 Cuma

 

 

 

BAYRAM’DAN 
VEKiLLERE 

FORMA!

Eynesil Dernekler 
Federasyonu 

Başkanı Adem Bayram, 
Gazi Meclisi ziyaret 
ederek Giresun Milletve-
killerine Amberçay Eyne-
sil Belediyespor forması 
hediye etti. 

Eynesil Dernekler 
Federasyonu Başkanı 
Adem Bayram” İstanbul 
Milletvekilimiz Sn.Ha-
san Turan, Giresun 
Milletvekillerimiz Sn.Ce-

mal Öztürk,Sn.Kadir 
Aydın,Sn.Sabri Öztürk’ü 
Gazi Mecliste ziyaret et-
tik. 3.Ligde İlçemizi ba-
şarıyla ve gururla temsil 
eden Amberçay Eynesil 
Belediyespor’umuzun 
formasını vekillerimize 
takdim ettik. İlçemize ve 
hemşehrilerimize ver-
miş oldukları destekleri 
için sayın Vekillerimize 
teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

FIRAT AKYOL TV
YOUTUBE KANALI

Dünyaya Açılan Pencereniz
Sizin Kanalınız

YouTube

ABONE OLMAYI UNUTMAYIN!
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YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

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.

Giresunspor’un resmi 
internet sitesinden 
yapılan açıklama-

da, şu ifadelere yer verildi;”Kı-
sa bir süre önce kamuoyunun 
bilgisine sunulan birtakım 
eksik ve hatalı bilgilere daya-
nan haberler tüm kamuoyu-
nun malumudur. Bu hassas 
süreçte kamuoyunun sağlıklı 
bir şekilde bilgilendirilebilmesi 
adına bu açıklamayı yapma 
zarureti hasıl olmuştur. 2021-
2022 futbol sezonunun 2. 
Transfer ve Tescil döneminde 
kiralık olarak anlaşmaya var-
mak üzere kendisi ile sözleş-
me imzalamadan önce gerekli 
sağlık kontrollerinin yapı-
labilmesi adına Türki-
ye’ye davet ettiğimiz 
profesyonel futbolcu 
Jean Pyerre Ca-
sagrande Silve-
ira Correo’ya, 
Türkiye’de 
yapılan tetkikler 
sonucunda 
testis kanseri 
teşhisi kon-
muştur. 

Bu üzücü 

durum sebebiyle profesyonel 
futbol faaliyetle-
rine devam 
edemeyecek 
Correo ile 
bu çer-
çevede 
herhangi bir 
sözleşme 
imzalana-
mamıştır. 
Buna 
karşın kulü-
bümüz, tüm iyi 
niyeti ile Cor-
reo’ya, 
teda-

visini Türkiye’de yapmak iste-
mesi halinde kulübümüz ta-

rafından gerekli desteğin 
sağlanacağı defalarca 
bildirilmiştir. Kulübü-
müzün sergilediği 
bu iyi niyetli tutuma 
karşın 24 Haziran 
2022 tarihinde Cor-
reo tarafından FIFA 
Uyuşmazlık Çözüm 

Kurulu nezdinde 
kulübümüz aleyhine 

bir dava ikame edilmiş-
tir. Söz konusu dosya 

kapsamında FIFA 
Uyuşmazlık 

Çözüm 

Kurulu tarafından alınan karar 
neticesinde kulübümüzün, fut-
bolcuya 765 bin Euro tutarın-
da tazminat ödemesine karar 
verilmiştir. 

Söz konusu kararda ayrıca 
kulübümüzün, 2 transfer ve 
tescil dönemi süresince yeni bir 
profesyonel futbolcu sözleş-
mesi tescil ettirmekten men 
edildiği de ifade edilmiştir. Bu 
noktada açıkça belirtmek isteriz 
ki kulübümüz, söz konusu 
olayda hukuka ve hakkaniyete 
aykırı hiçbir tutum ve davra-
nışta bulunmamış olup, FIFA 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 
tarafından alınan son derece 
hatalı bu karara karşı gerekli 
yasal işlemlere başlanmış bu-
lunmaktadır. Kulübümüz, dava-
mızın haklılığına sonuna kadar 
inanmaktadır. Bu çerçevede 

alınan söz konusu ka-
rara karşı Spor Tahkim 
Mahkemesi nezdinde 
gerekli temyiz başvu-

rusunun yapılmasından 
ötürü kararın henüz 
kesinleşmediğini de 
önemle kamuoyunun 
bilgisine sunarız.”

FİFA, kafasına göre ceza vermez. Bu iş tam anlamıyla netlik kazanmadan kimsenin kafası rahat olmayacak

Daha Neler Göreceğiz?
Giresunspor Kulübü, Jean Pyerre Casagrande Silveira Correo transferi nedeniyle FIFA’nın yeşil-beyazlı 
kulübe verdiği 765 bin Euro para cezası ve 2 dönem transfer yasağı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu 
Futbol Gelişim Direktörlüğü 

tarafından düzenlenen antrenör eğitim 
programları devam ediyor. 7-18 Ekim 
2022 tarihleri arasında Antalya’da 
3 program gerçekleştirildi. UEFA B 
Antrenör Eğitim Programı’nda 23., 24. 
ve 25. grupların ilk aşama eğitimleri 
tamamlandı. Toplam 72 aday antrenö-
rün katıldığı programlarda hem teorik 
hem de pratik eğitimler verildi.

Söz konusu eğitimler sırasında 
Futbol Gelişim Direktörlüğü’nün UEFA 
Eğitim Programları’nda görev alan 
tüm antre-
nör eğitim-
cileri de bir 
araya gele-
rek UEFA B 
ve UEFA A 
müfredatla-
rının gözden 

geçirilmesi adına çalışmalar yürüttü.
Hem eğitim programları hem de 

güncelleme çalışmaları ile ilgili ko-
nuşan TFF Futbol Gelişim Direktörü 
Oğuz Çetin şunları söyledi: “Tüm eği-
tim programlarımız yaşayan program-
lar. Adaylardan ve eğitimcilerimizden 
gelen geri bildirimler, yurt dışında 
katıldığımız eğitimler ve diğer ülke 
federasyonları ile gerçekleştirdiğimiz 
bilgi alışverişleri sonucunda sürekli 
iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. 
Amacımız hep daha iyi eğitim sunabil-
mek ve güncel kalabilmek.”

Antrenör eğitim programları

devam ediyor


