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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
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KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 
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MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 
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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
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ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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ABDULLAH KESKİN
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ORMANLAR  
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
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DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

“Suriye'de 
bizim 
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VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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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

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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ALİ ZAFER TOPŞİR
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Palyatif Bakım

Azınlığın Çoğunluğa 
Tahakkümüne 

Bir Örnek Olarak 
TÜRMOB

(Yazısı Sayfa 4’te)

Aksu Mahallesi’ne 
yeni emlakçı 

açıldı
SAYFA 2’DE

Prof. Dr. Nazım Elmas
Kitap Fuarı’na Katıldı

Prof. Dr. ve 
yazar Nazım 

Elmas, Giresun Be-
lediyesi tarafından 
bu yıl 3.’sü düzenle-
nen Kitap Fuarı kap-
samında ‘Romana 
Doğru ve ‘Romanın 
Kapıları’ adlı kitapla-
rını okuyucuları için 
imzaladı.

SAYFA 2’DE

CiCi: iYi PARTi’NiN 
5. YILINI KUTLUYORUM
İyi Parti Giresun Belediye Meclis 

üyesi Harun Cici,İyi Parti’nin 
5.kuruluş yıldönümünü kutladı.5 yılda 
ciddi mesafeler elde edildiğini ifade 
eden Cici”İyi Parti bir demokrasi 
hareketidir.Halkın, sayın Akşener et-
rafında kenetlenmesiyle ,batı demok-
rasilerine örnek olacak ve asırlarca 
konuşulacak tarihi bir sürecin tanıdığı 
ve paydaşı olmak beni ziyadesiyle 
onurlandırmıştır.  

SAYFA 2’DE

İyi Parti,5. Kuruluş Yıldönümünü 
kutladı. Dün Giresun İl Teşkilatın-
da toplanan partililer daha sonra 

Atapark’taki Atatürk Anıtına çelenk 
koydular.Burada bir konuşma yapan 
İl Başkanı Abdülkadir Eroğlu partinin 
5 yılda sağladağı aşamayı anlattı ve 
emek veren herkesi kutladı.

Törene Merkez ilçe Başkanı Çetin 
Ceyran ve ilçe başkanları ve belediye 
meclis üyeleriyle partililer katıldı.Daha 
sonra ise İl Teşkilatında beşinci yıl 
pastası kesildi ve günün anısına bol 
bol hatıra fotoğrafları çekildi.Akşener li-
derliğinde kurulan İyi Parti ,diğer 5 parti 
ile ittifak yaparak dikkat çekiyor..

Haber: Mustafa Cici

Atatürk Anıtı’na çelen koyan ve saygı duruşunda bulunan Partiler daha sonra 
il teşkilatında pasta kesti ve günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler

iYi PARTi’DE 5.YIL COSKUSU

BAŞKAN ŞENLİKOĞLU YAPIMI DEVAM EDEN DOĞU PARK-
GALERİCİLER SİTESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

‘40 Yıllık Çöpü Çiçeğe 
Çeviriyoruz’
Giresun Belediye Başkanı Aytekin 

Şenlikoğlu, şehrin doğu yakasın-
daki ilk çöp sahası üzerinde projelendirilen 
Açık Spor Kompleksi Rekreasyonu Alanı 
Düzenlemesi (Doğu Park-Galericiler Sitesi) 
Projesinin çalışmalarını yerinde inceledi.          

SAYFA 2’DE

Rahman 
Çakır’dan 

önemli 
bir hamle

daha…
SAYFA 3’TE

Giresun Bele-
diye Başkanı 

Aytekin Şenlikoğlu, 
Giresun Büyük Sanayi 
Sitesi İşletme Koope-
ratifini ziyaret ederek 
kooperatif yönetimi ve 
üyeleri ile bir ara-
ya geldi. Kooperatif 
Başkanı Muammer 
Usta ve yönetim kurulu 
üyeleriyle kahvaltıda 
bir araya gelen Başkan 
Şenlikoğlu, kooperatif 
yönetim kurulunun 
istek ve taleplerini din-
ledi. SAYFA 3’TE

Şenlikoğlu Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifini 
Ziyaret Ederek Talepleri Dinledi



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

HATANIN BEDELİ YOKSA...
Bir hakem bir hata yapar; 

hatanın cezası anında kesilir: 
- 3-4 hafta kızağa çekilir…
*
 Siyasetçi ve bürokrat 

(değil bir) onlarca yüzlerce 
hata yapar;

- Bir saat kızağa çekil-
mez!..

*
 Bir siyasetçi ve bürokratın 

yaptığı onlarca yüzlerce ha-
tanın bir hakemin bir hatası 
kadar önemi mi yoktur?..

YİYİN EFENDİLER…
Yiyin efendiler yiyin, bu 

han-ı iştiha sizin, 
 Doyunca, tıksırınca, çat-

layıncaya kadar yiyin!
*
Bu harmanın gelir sonu, 

kapıştırın giderayak!
Yarın bakarsınız söner 

bugün çıtırdayan ocak!
Bugünkü mideler kavi, 

bugünkü çorbalar sıcak, 
Atıştırın, tıkıştırın, kapış 

kapış, çanak çanak...
*
Verir zavallı memleket, 

verir ne varsa, malını
Vücudunu, hayatını, ümi-

dini, hayalini
Bütün ferağ-ı halini, olan-

ca şevk-i balini. 
Hemen yutun düşünmeyin 

haramını, helalini...
(Tevfik Fikret)

ULÛFE…
Osmanlılar’da saray 

hizmetlileriyle yeniçeri ve 
kapıkulu askerlerine öde-
nen düzenli maaşa ulûfe 
denir…

Ulûfe tabirinin Osmanlı 
hânedan mensuplarına veri-

len düzenli parayı ve paralı 
askerlere ödenen ücretleri de 
kapsayan geniş bir kullanımı 
vardır. 

*
 Padişahın hizmetinde 

bulunan kâtiplerin, ulemâ-
nın, kapıkullarının ve çeşitli 
görevlilerin ücretleri görev-
lerinin önemine, süresine ve 
bu süre içinde gösterdikleri 
yararlılıklara göre belirlenir-
di… 

 Sefere çıkılırken teşvik 
maksadıyla bütün yeniçeri-
lere 1’er 2’şer akçe terakki 
verildiği olurdu… 

 Bu esnada sarayın orta 
kapısı Bâbüsselâm’da saf 
tutmuş olan yeniçerilerin 
yemek işareti verildiği 
andan itibaren sofralara 
koşarak gitmeleri beklenir, 
onların göstereceği bir 
isteksizlik belirtisi mevcut 
idareden memnun olmadık-
ları şeklinde yorumlanırdı... 

*
 Yeniçerilerin verilen 

yemeği istekle yemeleri itaat 
ve memnuniyet işareti kabul 
edilir, bunun için şükran 
kurbanları kesilirdi…

 Bütün bu sembolik hare-
ketlerin amacı, kapıkullarına 
padişahın ekmeğini yedik-
lerini ve karşılığında ona 
sadakatle hizmet etmeleri 
gerektiğini hatırlatmaktı. 

*
 Osmanlı Devleti’nde 

ulûfe tabiri Yeniçeri Ocağı’nın 
ortadan kaldırılması üzerine 
kullanımdan düşmüş, bunun 
yerini “mâhiye” ve “maaş” ke-
limeleri almıştır. (TDV, İslâm 
Ansiklopedisi)

Giresun Üniversite-
si Tirebolu İletişim 
Fakültesi’nde Dekan 

Vekili ve Akademisyen olarak 
görev yapan Prof. Dr. Nazım 
Elmas, Giresun Belediyesi’nin 3. 
Giresun Kitap Fuarı kapsamında 
24 Ekim 2022 Pazartesi günü 
söyleşi ve imza programına 
katıldı. 

Prof. Dr. Nazım Elmas, söyle-
şi programında yaptığı konuş-
mada şu düşünceleri paylaştı:

“Giresun Belediyesi, diğer 
Belediyelere örnek olacak bir 
projeyle Kitap Fuarı düzenliyor. 
Bu açıdan öncelikle Giresun 
Belediyesi’ni tebrik ediyorum.

İlk insan Hz. Adem’den (A.S.) 
bu yana yazının, sayfaların, 
tebliğlerin ve ilkelerin varlığı söz 
konusu. İnsanoğlu bu konulara 
yakın olduğunda hep kazançlı 
olmuş, uzaklaştığında huzur bu-
lamamış ve felakete uğramıştır. 
İnsanlık tarihi bunun örnekleri ile 

doludur.
Allah’tan (C.C.) ilk olarak Hz. 

Adem’e (A.S.) 10 sayfa, Hz. 
Şit’e (A.S.) 50 sayfa, Hz. İdris’e 
(A.S.) 30 sayfa ve Hz. İbrahim’e 
(A.S.) 10 sayfalık vahiyler geli-
yor. İlk insandan bu yana insana 
yön veren yazılı belgeler olmuş.

İnsanoğlu dünyada var 
olduğu ilk andan itibaren bilgiye 
uzak olmayan bir hayat yaşadı. 
Bilgi her zaman yanındaydı. 
Bunu arkeolojik kazılar ve dini 
metinlerdeki ilahi vahiylerde 

görüyoruz.
Bugün Giresun’da, Türkiye’de 

ve dünyanın birçok yerinde 
düzenlenen kitap fuarları, insa-
noğlunun geçmişten günümüze 
bilgiyle iç içe olan yaşantısının 
bir devamıdır.

İlk insanlar ile ilgili yapılan 
arkeolojik kazılarda çeşitli resim 
ve şekil çizimleri bulunmuş. Bu 
bir çeşit geçmişten günümüze 
iletişim kurma yöntemidir. Daha 
sonraki dönemlerde ise çeşitli 
yazı şekilleri görüyoruz. Bu da 

insanoğlunun geçen zaman 
zarfındaki gelişimini gösteriyor. 
Bir şeyler yazıp çizmek insanoğ-
lunun bilimsel gelişimine büyük 
katkı sağlamıştır.

Son 100 yılımıza baktığı-
mızda ise sömürge kültürünün 
etkisinde kalmış bir okuma kül-
türümüz var. Yabancı yazarlar 
ön plana çıkartılmış, yapılan 
harf devrimi ile de eski yazı ile 
yazılmış bu coğrafyanın çok 
kıymetli bilimsel ve sanatsal 
eserleri âtıl duruma düşürülmüş-
tür. Çünkü bu kitapları orijinal 
şekliyle okuyacak kişilerin sayısı 
yok denecek kadar azalmış ya 
da birçoğu günümüz alfabesine 
çevrilmemiştir.”

Liman sahasındaki Giresun 
Belediyesi Kültür ve Fuar Mer-
kezi’nde 22 Ekim’de başlayan 
Kitap Fuarı, 30 Ekim’e kadar 
devam edecek.

Haber: Fatma 
Bulduk Uğurlu

Prof. Dr. Nazım Elmas
Kitap Fuarı’na Katıldı

CiCi: iYi PARTi’NiN 
5. YILINI KUTLUYORUM
5 yıl boyunca liderimiz 

Akşener,Genel Başkan 
Yardımcımız sayın Ünzile Yük-
sel ve tüm dava arkadaşları-
mızla birlikte bu kutlu yürüyüşe 
şahitlik etmenin kıvancı,bizleri 
geleceğe umutla bakmamızı 
sağlıyor. İyi Parti aslında Türk 
Kadınının da ülkesinin zora 
düştüğünde neler yapabilece-
ğinin canlı ispatıdır.Ülkemiz 

sahipsiz değildir.Artık İyi Parti 
vardır.İyi Parti bir taban hare-
keti ile kurulmuştur.Tepeden 
değil de tabandan kurulan 
belki de ilk 3 parti içindedir.Bu 
yönüyle diğer çoğu partiden 
farklıdır.Bu açıdan partimize 
emek veren herkesi tebrik 
ediyorum ve başarılar diliyo-
rum”şeklinde konuştu.

Haber: Hakan Çelebi

Proje alanında açıkla-
mada bulunan Başkan 

Şenlikoğlu, seçimler önce-
sinde vaat ettikleri projeleri 
hayata geçirmeyi sürdürdükle-
rini vurgulayarak, 32 dönümlük 
bir alana uygulanan 
projeye çok değer ver-
diklerinin altını çizdi.

40 yıllık çöp ala-
nını çiçek bahçesine 
çevireceklerini aktaran 
Şenlikoğlu şunları 
kaydetti:

“Şu anda içinde 
bulunduğumuz alan 
şehrimizin ilk çöp 
dökülen alanlarından 

birisi. Burada belediyemizin 
yapmış olduğu projeye göre, 
çöp sahasının müsait olan böl-
gesine 10 civarında spor tesisi 
yapıyoruz. Şu anda gördüğü-
nüz üzere inşaatımız başlamış 

durumda. Burada bir yandan 
da çöp alanını revize ediyor, 
düzenliyoruz. Daha önce söz 
vermiş olduğumuz gibi çöpü 
çiçeğe yeşile dönüştürüyoruz. 
Çöp alanını bir taraftan reha-

bilite ederken bir 
taraftan da aynı 
zamanda bölge-
mize şehrimize 
amatör sporlar 
için spor alanları 
ve spor tesisleri 
kazandırıyoruz.

Diğer taraftan 
da aynı zamanda 
şehrimizin ticare-
tine gelişmesine 

katkıda bulunacak şehir için 
elzem olan şehir içerisinde-
ki galerici arkadaşların hep 
birlikte bir arada bulunabi-
lecekleri ve 42 dükkandan 
oluşan bir çarşı ticaret mer-
kezi oluşturuyoruz. Hemen 
sanayi sitemizin karşısında 
olması sebebiyle de burası 
ticaretimize, şehrimizin geliş-
mesine şehrin geleceğine çok 
ciddi katkıda bulunabilecek 
bir alan. Nitelikli bir şekilde 
inşaatımız devam ediyor. Kısa 
süre içerisinde yüklenici firma-
mızda hızlı bir şekilde inşaatı 
bitirerek bölgemize kazandır-
mış olacağız.”

BAŞKAN ŞENLİKOĞLU YAPIMI DEVAM EDEN DOĞU PARK-
GALERİCİLER SİTESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

‘40 Yıllık Çöpü Çiçeğe 
Çeviriyoruz’ Beraberindeki ekiple birlikte proje sahasını gezen Başkan 

Şenlikoğlu, yüklenici firma yetkilisi ve projeyi takip eden 
belediye yetkililerinden fiziki çalışmalar ile teknik konular 

hakkında bilgi alarak, bazı konularda talimat verdi.



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İKN : 2022/1116318
1-İdarenin
a) Adı : GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No:409 28200 GİRESUN 
MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542157571 - 4542157570
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Giresun İli Keşap İlçesi Halk Kütüphanesi Hizmet Binası Çatı Onarımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : %100 İnşaat imalatları
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Giresun İli Keşap Halk Kütüphanesi Hizmet Binası
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.11.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü 
Mah. Atatürk Bulvarı No:409 Zemin Kat (İhale Hizmetleri Şefliği) Merkez/GİRESUN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
“Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ”de yer alan (B) Üst 
Yapı (Bina Grubu) işlerinden III. gruptaki işler benzer işlere denk sayılacaktır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

GİRESUN İLİ KEŞAP İLÇESİ HALK KÜTÜPHANESİ 
HİZMET BİNASI ÇATI ONARIMI GİRESUN İL ÖZEL 

İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01713075

“Mademki insanı biçim-
lendiren yaşadığı koşullar 
ise,öyleyse  koşullar en 
insanı şekilde biçimlenme-
lidir.” KARL MARX

DAHA ÖNCEDE BE-
LİRTTİĞİM GİBİ;” HE-
KİM SADECE HASTAYI 
MUAYENE EDİP REÇETE 
VEREN KİŞİ DEĞİLDİR.”-
HEKİM AYNI ZAMANDA 
TOPLUM SORUNLARINI 
KENDİNE DERT EDİNİP, 
ONU SAĞALTMAYA ÇALI-
ŞAN,HİPOKRAT YEMİNİ-
NE SADIK AKTİVİSTTİR.”

 Hekim ve kadın cina-
yetlerinin yanısıra, toplu-
mun kanayan yaralarında 
birisi, Koruyucu Hekimliğin 
en önemli ögesi olan İş 
Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 
ile onun ilkelerine uyulma-
masından kaynaklanan 
“İşçi ölümlerini” bir hekim 
olarak yazıp, toplumu bi-
linçlendirmek boynumuzun 
borcudur. Bu böyle biline! 

Sevgili gazeteci kar-
deşim Aziz Muhammet 
Ulubaş ve arkadaşlarına 
bu konudaki istatistiki sa-
yısal desteklerinden dolayı 
ne kadar teşekkür etsem 
azdır.

Türkiye’de işçi ölümle-
rinin ardı arkası kesilmi-
yor. En son işte 41 işçiye 

mezar olan AMASRA. 
Ama Amasra’nın öncesi 
var bu ülkede. Türkiye’de 
her ay onlarca yüzlerce 
işçi ölüyor. İş Sağlığı ve 
İş Güvenliği Meclisi (İSİG) 
sadece eylül ayında Türki-
ye’de 157 işçinin öldüğünü 
raporladı. Sadece Eylül 
ayı olsa yine iyi! Bakınız 
Ocak ayında 120, Şubat’ta 
109, Mart’ta 122, Nisan’da 
129, Mayıs’ta 176, Hazi-
ran’da 189, Temmuz’da 
171, Ağustos’ta 186 işçi 
öldü.

İSİG tabloyu daha da 
vahimleştiren görüntüyü 
gözler önüne sermiş. 4-8 
yaş aralığındaki çocuklar 
mendil satarak, çobanlık 
yaparak, tarım sektöründe 
çalışarak gelir elde ediyor. 
Bakıma muhtaç oldukları 
halde bunu yapmak zorun-
da kalıyorlar. Sadece onlar 
da değil! 12-14 yaşlarında-
ki çocuklar inşaatlarda, sa-
nayide, hizmet sektöründe 
kayıt dışı olarak çalıştırılı-
yor. 18-27 yaş aralığındaki 
gençler güvencesiz ve 
endişeli oldukları, gelecek 
göremedikleri için; yıllarca 
dirsek çürüttükleri mes-
leklerini yapmak yerine 
inşaatlarda, sanayilerde, 
hizmet sektörlerinde çalış-

mak zorunda bırakılıyorlar. 
Üstelik asgari ücretle çalı-
şıyorlar. Kim bilir bunların 
kaç tanesi kayıt dışı? 
Daha göçmenlere girmiyo-
ruz bile. Meraklanmayın o 
dosyayı da yakınlarda ak-
silik olmazsa açıp, gözler 
önüne sereceğiz.

İstanbul’da yılın ilk 9 
ayında 187, İzmir’de 60, 
Muğla’da 44, Antalya ve 
Bursa’da 43, Denizli ve 
Gaziantep’te 41, Kocaeli 
ve Mersin’de 40 emekçi 
öldü. Ölenlerin yüzde 97’si 
sendikasız; yüzde 86’sı 
memur veya işçi idi. Yazık 
ki ne yazık!

“Hekim, Kadın,İşçi, 
Çocuk ve Yoksulların” 
cinayetlerini yazmak biz-
lere ağır gelse de, olanak 
oldukça yazmaya devam 
edeceğiz.

Yazımızı yine asıl adı 
Muammer Badem olan 
Aşık Özlemi’nin  acıklı 
bir Amasya türküsü ile 
bitirelim. Ülkemizin önemli 
kanayan yaralarından biri 
olan “Trafik Cinayetleri” ve 
onun kurbanı olan  Aşık 
Özlemi’yi de maalesef 
2014 yılında İstanbul da 
kaybettik. Onun anısına 
DEĞME FELEK Türküsün-
den bir bölümü aktarıyo-
rum. Işıklar içinde yatsın.

Özlemiyem Başım 
Dumanlı Dağlar 

Gözlerim Yaşlıda 
İçim Kan Ağlar

Güz Ayları Geldi 
Bozuldu Bağlar

Hazan Yeli Değdi 
Gülüme Benim

Değme Felek Değme 
Gülüme Benim 

Sevgilerimle…

BİZ HEKİMLER İŞÇİ ÖLÜMLERİNE 
SEYİRCİ KALAMAYIZ!

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

DR. Mustafa Torun
Enfeksiyon Hastalıkları ve 

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 

mtorun3@gmail.com

Rahman Çakır’dan 
önemli bir hamle daha…

Hegem 
önemli bir 

etkinlik için 
düğmeye 

bastı. 
Başkan 

Rahman 
ÇAKIR her-
kesi göreve 

çağırdı

Cakır “ Yürüttüğümüz pro-
je kapsamında 6 eğitim 
düzenlenecektir.

STK lar için bilişim eğitimi
Gönüllülük eğitimi
Uluslararasılaştırma ve ağ 

kurma eğitimi,STK ‘lara yönelik 
proje hazırlama eğitimi,STK 
‘lar içim iletişim ve kampanya 
hazırlama eğitimi,Kara paranın 
aklanması ve terörün finansma-
nı bilgilendirme eğitimi yapıla-

caktır. Sivil toplum kuruluşları 
Katılım durumları ile ilgili dönüş  
yaparlarsa bize kolaylık sağla-
yacaktır. Çalıştayda görüşmek 
dileğiyle” dedi. 

Haber: Hakan çelebi

Şenlikoğlu Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifini 
Ziyaret Ederek Talepleri Dinledi

Buluşmada Sanayi 
Sitesinin önemli sorunlarını 
anlatan Kooperatif Başkanı 
Usta, iş yerlerinin imar duru-
mu ve bu konuda yaşanan 
problemler ile altyapı ve Sa-
nayi Sitesi içerisinden geçen 
yolda yaşanan aşırı trafik 
yoğunluğunu anlatarak, bu 
konuların karşılıklı istişareyle 
birlikte çözülmesini önerdi.

Belediye Başkanı Ayte-
kin Şenlikoğlu ise talepleri 
inceleyip sonuca varmak 
için çalışma başlatacaklarını 
ifade ederek: “Her zaman sa-
nayi esnafımızın yanındayız 
ve sürekli istişare halinde-
yiz. Sorunlarını çözümünde 

elimizden geleni yapıyoruz.” 
dedi.

Başkan Şenlikoğlu bu-
luşmanın bitiminde ise yol 

üzerinde bulunan esnaflar ve 
vatandaşlarla selamlaşarak 
hayırlı işler ve bol kazançlar 
diledi.

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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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)
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Genel Sekreter, sonra da  Genel  
Sekreter Yardımcısı  sorumluymuş 
gibi bir algı yaratılmak 
istenmektedir.
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HATANIN BEDELİ YOKSA...
Bir hakem bir hata yapar; 

hatanın cezası anında kesilir: 
- 3-4 hafta kızağa çekilir…
*
 Siyasetçi ve bürokrat 

(değil bir) onlarca yüzlerce 
hata yapar;

- Bir saat kızağa çekil-
mez!..

*
 Bir siyasetçi ve bürokratın 

yaptığı onlarca yüzlerce ha-
tanın bir hakemin bir hatası 
kadar önemi mi yoktur?..

YİYİN EFENDİLER…
Yiyin efendiler yiyin, bu 

han-ı iştiha sizin, 
 Doyunca, tıksırınca, çat-

layıncaya kadar yiyin!
*
Bu harmanın gelir sonu, 

kapıştırın giderayak!
Yarın bakarsınız söner 

bugün çıtırdayan ocak!
Bugünkü mideler kavi, 

bugünkü çorbalar sıcak, 
Atıştırın, tıkıştırın, kapış 

kapış, çanak çanak...
*
Verir zavallı memleket, 

verir ne varsa, malını
Vücudunu, hayatını, ümi-

dini, hayalini
Bütün ferağ-ı halini, olan-

ca şevk-i balini. 
Hemen yutun düşünmeyin 

haramını, helalini...
(Tevfik Fikret)

ULÛFE…
Osmanlılar’da saray 

hizmetlileriyle yeniçeri ve 
kapıkulu askerlerine öde-
nen düzenli maaşa ulûfe 
denir…

Ulûfe tabirinin Osmanlı 
hânedan mensuplarına veri-

len düzenli parayı ve paralı 
askerlere ödenen ücretleri de 
kapsayan geniş bir kullanımı 
vardır. 

*
 Padişahın hizmetinde 

bulunan kâtiplerin, ulemâ-
nın, kapıkullarının ve çeşitli 
görevlilerin ücretleri görev-
lerinin önemine, süresine ve 
bu süre içinde gösterdikleri 
yararlılıklara göre belirlenir-
di… 

 Sefere çıkılırken teşvik 
maksadıyla bütün yeniçeri-
lere 1’er 2’şer akçe terakki 
verildiği olurdu… 

 Bu esnada sarayın orta 
kapısı Bâbüsselâm’da saf 
tutmuş olan yeniçerilerin 
yemek işareti verildiği 
andan itibaren sofralara 
koşarak gitmeleri beklenir, 
onların göstereceği bir 
isteksizlik belirtisi mevcut 
idareden memnun olmadık-
ları şeklinde yorumlanırdı... 

*
 Yeniçerilerin verilen 

yemeği istekle yemeleri itaat 
ve memnuniyet işareti kabul 
edilir, bunun için şükran 
kurbanları kesilirdi…

 Bütün bu sembolik hare-
ketlerin amacı, kapıkullarına 
padişahın ekmeğini yedik-
lerini ve karşılığında ona 
sadakatle hizmet etmeleri 
gerektiğini hatırlatmaktı. 

*
 Osmanlı Devleti’nde 

ulûfe tabiri Yeniçeri Ocağı’nın 
ortadan kaldırılması üzerine 
kullanımdan düşmüş, bunun 
yerini “mâhiye” ve “maaş” ke-
limeleri almıştır. (TDV, İslâm 
Ansiklopedisi)

Giresun Üniversite-
si Tirebolu İletişim 
Fakültesi’nde Dekan 

Vekili ve Akademisyen olarak 
görev yapan Prof. Dr. Nazım 
Elmas, Giresun Belediyesi’nin 3. 
Giresun Kitap Fuarı kapsamında 
24 Ekim 2022 Pazartesi günü 
söyleşi ve imza programına 
katıldı. 

Prof. Dr. Nazım Elmas, söyle-
şi programında yaptığı konuş-
mada şu düşünceleri paylaştı:

“Giresun Belediyesi, diğer 
Belediyelere örnek olacak bir 
projeyle Kitap Fuarı düzenliyor. 
Bu açıdan öncelikle Giresun 
Belediyesi’ni tebrik ediyorum.

İlk insan Hz. Adem’den (A.S.) 
bu yana yazının, sayfaların, 
tebliğlerin ve ilkelerin varlığı söz 
konusu. İnsanoğlu bu konulara 
yakın olduğunda hep kazançlı 
olmuş, uzaklaştığında huzur bu-
lamamış ve felakete uğramıştır. 
İnsanlık tarihi bunun örnekleri ile 

doludur.
Allah’tan (C.C.) ilk olarak Hz. 

Adem’e (A.S.) 10 sayfa, Hz. 
Şit’e (A.S.) 50 sayfa, Hz. İdris’e 
(A.S.) 30 sayfa ve Hz. İbrahim’e 
(A.S.) 10 sayfalık vahiyler geli-
yor. İlk insandan bu yana insana 
yön veren yazılı belgeler olmuş.

İnsanoğlu dünyada var 
olduğu ilk andan itibaren bilgiye 
uzak olmayan bir hayat yaşadı. 
Bilgi her zaman yanındaydı. 
Bunu arkeolojik kazılar ve dini 
metinlerdeki ilahi vahiylerde 

görüyoruz.
Bugün Giresun’da, Türkiye’de 

ve dünyanın birçok yerinde 
düzenlenen kitap fuarları, insa-
noğlunun geçmişten günümüze 
bilgiyle iç içe olan yaşantısının 
bir devamıdır.

İlk insanlar ile ilgili yapılan 
arkeolojik kazılarda çeşitli resim 
ve şekil çizimleri bulunmuş. Bu 
bir çeşit geçmişten günümüze 
iletişim kurma yöntemidir. Daha 
sonraki dönemlerde ise çeşitli 
yazı şekilleri görüyoruz. Bu da 

insanoğlunun geçen zaman 
zarfındaki gelişimini gösteriyor. 
Bir şeyler yazıp çizmek insanoğ-
lunun bilimsel gelişimine büyük 
katkı sağlamıştır.

Son 100 yılımıza baktığı-
mızda ise sömürge kültürünün 
etkisinde kalmış bir okuma kül-
türümüz var. Yabancı yazarlar 
ön plana çıkartılmış, yapılan 
harf devrimi ile de eski yazı ile 
yazılmış bu coğrafyanın çok 
kıymetli bilimsel ve sanatsal 
eserleri âtıl duruma düşürülmüş-
tür. Çünkü bu kitapları orijinal 
şekliyle okuyacak kişilerin sayısı 
yok denecek kadar azalmış ya 
da birçoğu günümüz alfabesine 
çevrilmemiştir.”

Liman sahasındaki Giresun 
Belediyesi Kültür ve Fuar Mer-
kezi’nde 22 Ekim’de başlayan 
Kitap Fuarı, 30 Ekim’e kadar 
devam edecek.

Haber: Fatma 
Bulduk Uğurlu

Prof. Dr. Nazım Elmas
Kitap Fuarı’na Katıldı

CiCi: iYi PARTi’NiN 
5. YILINI KUTLUYORUM
5 yıl boyunca liderimiz 

Akşener,Genel Başkan 
Yardımcımız sayın Ünzile Yük-
sel ve tüm dava arkadaşları-
mızla birlikte bu kutlu yürüyüşe 
şahitlik etmenin kıvancı,bizleri 
geleceğe umutla bakmamızı 
sağlıyor. İyi Parti aslında Türk 
Kadınının da ülkesinin zora 
düştüğünde neler yapabilece-
ğinin canlı ispatıdır.Ülkemiz 

sahipsiz değildir.Artık İyi Parti 
vardır.İyi Parti bir taban hare-
keti ile kurulmuştur.Tepeden 
değil de tabandan kurulan 
belki de ilk 3 parti içindedir.Bu 
yönüyle diğer çoğu partiden 
farklıdır.Bu açıdan partimize 
emek veren herkesi tebrik 
ediyorum ve başarılar diliyo-
rum”şeklinde konuştu.

Haber: Hakan Çelebi

Proje alanında açıkla-
mada bulunan Başkan 

Şenlikoğlu, seçimler önce-
sinde vaat ettikleri projeleri 
hayata geçirmeyi sürdürdükle-
rini vurgulayarak, 32 dönümlük 
bir alana uygulanan 
projeye çok değer ver-
diklerinin altını çizdi.

40 yıllık çöp ala-
nını çiçek bahçesine 
çevireceklerini aktaran 
Şenlikoğlu şunları 
kaydetti:

“Şu anda içinde 
bulunduğumuz alan 
şehrimizin ilk çöp 
dökülen alanlarından 

birisi. Burada belediyemizin 
yapmış olduğu projeye göre, 
çöp sahasının müsait olan böl-
gesine 10 civarında spor tesisi 
yapıyoruz. Şu anda gördüğü-
nüz üzere inşaatımız başlamış 

durumda. Burada bir yandan 
da çöp alanını revize ediyor, 
düzenliyoruz. Daha önce söz 
vermiş olduğumuz gibi çöpü 
çiçeğe yeşile dönüştürüyoruz. 
Çöp alanını bir taraftan reha-

bilite ederken bir 
taraftan da aynı 
zamanda bölge-
mize şehrimize 
amatör sporlar 
için spor alanları 
ve spor tesisleri 
kazandırıyoruz.

Diğer taraftan 
da aynı zamanda 
şehrimizin ticare-
tine gelişmesine 

katkıda bulunacak şehir için 
elzem olan şehir içerisinde-
ki galerici arkadaşların hep 
birlikte bir arada bulunabi-
lecekleri ve 42 dükkandan 
oluşan bir çarşı ticaret mer-
kezi oluşturuyoruz. Hemen 
sanayi sitemizin karşısında 
olması sebebiyle de burası 
ticaretimize, şehrimizin geliş-
mesine şehrin geleceğine çok 
ciddi katkıda bulunabilecek 
bir alan. Nitelikli bir şekilde 
inşaatımız devam ediyor. Kısa 
süre içerisinde yüklenici firma-
mızda hızlı bir şekilde inşaatı 
bitirerek bölgemize kazandır-
mış olacağız.”

BAŞKAN ŞENLİKOĞLU YAPIMI DEVAM EDEN DOĞU PARK-
GALERİCİLER SİTESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

‘40 Yıllık Çöpü Çiçeğe 
Çeviriyoruz’ Beraberindeki ekiple birlikte proje sahasını gezen Başkan 

Şenlikoğlu, yüklenici firma yetkilisi ve projeyi takip eden 
belediye yetkililerinden fiziki çalışmalar ile teknik konular 

hakkında bilgi alarak, bazı konularda talimat verdi.
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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

426 Ekim 
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Fatih TANRIVERDİ
0(530) 514 17 00

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

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

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

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

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

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

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

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

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

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

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

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

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

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

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

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

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

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

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
                                

   ENGİN MEYVACI 

BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

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

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

1 2

3
4 5

Her 
türlü insert 
tasarımızın 

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

olacak... VE
dahası...

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

Rektör Can, Yerel 
Basına sahip çıktı
Rektörlük makamında ya-

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

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

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

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

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

Geçtiğimiz günlerde TÜR-
MOB Genel Kurulu yapıldı. 
Ülke çapında 78 SMMM VE 
8 YMM odasından seçilen 
delegelerden oluşan 1891 
delege seçimlerde aday olan 
gruplara ve adaylara oylarını 
verdiler. Verdiler ama bu oylar 
5 ay önce yapılan oda genel 
kurullarında seçilen delegeler 
tarafından işaretlenen aday-
lara verildi. Yani oda genel 
kurullarında her grup kendi 
delegesini seçerek buraya 

geldiği için hedeflenen sonu-
ca çok rahat ulaşıldı. 

Adına çağdaş denilen 
ama çağdaşlıktan fersah 
fersah uzak bir grup yöneticisi 
seçimlerden önceki gün “biz 
1050, Meslekte Birlik Grubu 
380, Masum Türker Grubu 
220, Türkiye 3568 Platformu 
da 180 oy alacak” demiş. 
Sonuçlara baktığımızda anket 
firmalarının iddia ettiği gibi 
sapmanın %5 gibi bir oranda 
olduğunu görüyoruz.

Bilindiği gibi TÜRMOB, 
SMMM ve YMM’lerin oluş-
turduğu bir birlik. 3568 sayılı 
yasa bu birliğin ve odaların 
nasıl kurulacaklarını, nasıl yö-
netileceklerini ve yöneticilerin 
nasıl seçileceğini düzenlemiş. 
Bu düzenleme sadece 2010 
yılında 5786 sayılı yasa ile 
değişti. O değişiklik sonucun-
da oda ve birlik başkanları ve 
yöneticileri seçimlere katılan 
grup ve bağımsız adayların 
aldıkları oy oranında yönetime 
katılmasını öngörüyordu. An-
cak geçen 12 yılda bu konuda 
zerre kadar bir yol alınamadı. 
Adına çağdaş denilen grup 
burayı kendi tapulu malı gibi 
gördüğü için “tapulu mülkü-
me gecekondu yaptırmam” 
iddiasıyla her seçimde değişik 
atraksiyonlarla yönetimde 
kalmayı bildi. Bu arada bazı 
küçük odalarda hâkimiyetleri 
kırıldıysa da genelde bir deği-
şiklik olmadı.

Bu arada odaların en 
önemli gelir kaynaklarından 
biri olan nispi aidatın kanuna 
aykırı olduğu iddiasıyla açılan 
bir dava yönetmeliğin iptali 
ile sonuçlandı ve odalar çok 
büyük bir gelirden mahrum 
kaldı. Bunun sonucu olarak 
TÜRMOB’a çok büyük borç-
ları olan odalar, TÜRMOB 
yöneticilerinin iki dudağı ara-
sından çıkacak sözlere daha 
da dikkat etmek zorunda 
kaldılar. Genel kurulda birkaç 
konuşmacı çok büyük borçlar 
altında olduklarını ve odalar-
daki personeli TÜRMOB’un 
istihdam etmesi gerektiğini 
bile söylediler. Bu şartlar altın-
da gidilen seçimlerden ne tür 
sonuçlar çıkabileceğini kesti-
rebilmek çok da zor değil.

Bütün bunların yanında 
seçilecek kurullarda bu-
lunması gereken ünvanlar 
konusundaki karmaşa da 
olaya tuz biber ekmeye 

devam ediyor. Örneğin yöne-
tim kurulunda Türkiye 3568 
Platformunun aldığı 190 
oy ve TÜMDEP Grubunun 
aldığı 235 oy hesaba katıl-
mazken Çağdaş Grup 167 
ve 142 oy ile yönetim kurulu-
na üye sokmayı başardı. Bu 
çarpık yapıya yapılan itiraz 
ise reddedildi. Yine denet-
leme kurulunda Meslekte 
Birlik Grubu’nun aldığı 388 
oy çöpe atılarak üye çıkara-
mazken Çağdaş Grup 326 
oy ile üye çıkardı. Bu konuda 
yapılan itiraz da ilçe seçim 
kurulu tarafından reddedildi.

Daha da vahimi var esa-
sında 3568 sayılı kanunun 
35, 38 ve 39. Maddeleri 
incelendiğinde yani yönetim, 
denetleme ve disiplin kurulu 
üyelerinin kim olduğuna ve 
nasıl seçileceğine bakıldığın-
da SMMM’lerin esamisinin 
okunmadığını göreceksiniz. 
Bu maddelerde seçilecek en 

az sayıdaki YMM’ler zikre-
dilirken eksikliklerin kimler 
tarafından doldurulması 
gerektiği belirtilmemiştir. 
Bunun anlamı bu kurulların 
tamamının YMM’ler tarafın-
dan doldurulacağıdır. Yani 
şunu söylemeye çalışıyorum 
1900 delegenin en fazla 
100’ünü ve toplam üyenin 
%5’ini oluşturan bir azınlığın 
çoğunluğa tahakkümünün 
olduğu bir yapı demokratik 
olamaz. İşin tuhafının 100 
yıl önce padişahlığı kaldırdık 
diyenlerin bu yapıyı savun-
masıdır. Doğru padişahlığı 
kaldırdınız ama oligarşiyi 
getirdiniz.

Not: Ben bu yazıyı yayın-
lamaya hazırlarken TÜRMOB 
kurullarında görev dağılımı 
da yapılmış. Beklenildiği 
gibi Kurul başkanları YMM 
olarak belirlenmiş. Çok hayırlı 
olmasa da bize hayırlı demek 
düşüyor.

Azınlığın Çoğunluğa Tahakkümüne 
Bir Örnek Olarak TÜRMOB

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

Giresun’un yeni gözde ma-
hallesi Aksu, her geçen gün 

büyümeye devam ediyor…
Mahalleye törenle yeni bir işyeri 

daha açıldı. Aksu Mahallesi Mehmet 

İzmen Caddesi Konakyanı Sokak 
No: 9/C adresinde faaliyetine baş-
layan Aksu Emlak adındaki işletme 
emlak sektöründe faaliyetini sürdü-
recek. İşletme sahibi müteşebbis Ol-

gun Yumak, bir açıklamaya yaparak, 
“İşyerimiz mahallemize hayırlı olsun. 
Biz burada emlak alım-satımı ve 
kiralama işi yaparak mahallelimize 
yardımcı olmaya çalışacağız” dedi.

Aksu Mahallesi’ne yeni emlakçı açıldı



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

526 Ekim 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

16. Randevu 
Eşitlikle Bitti

Giresunspor ile 
Ankaragücü daha 

önce biri kupa müsabaka-
sı olmak üzere 15 resmi 
karşılaşmada rakip ol-
muştu. Bu maçların beşini 
Ankaragücü, dördünü ise 
Giresunspor kazandı. Altı 
karşılaşmada ise eşitlik 
vardı. Öte yandan Ankara-
gücü ile karşılaştığı son altı 
resmi maçı kazanamayan  
ve bu rekabetteki en uzun 
galibiyet hasretini yaşa-
yan Giresunspor (2B 4M), 
Süper Lig’deki son rande-
vudan (Mayıs 1976) 0-0’lık 
beraberlikle ayrılmıştı.

24 Ekim Pazartesi akşa-
mı Çotanak Spor Komplek-
sinde oynanan müsabaka 
1-1 sona erdi ve kazanan 
çıkmadı.

Giresunspor, çok iyi bir 
başlangıç yaptığı Sü-
per Lig’in 2022-2023 

sezonunda son oynadığı 6 maçta 
3 puanı bir arada göremedi. Son 
galibiyetini ligin 3. haftasında 
kendi sahasında İstanbul ekibi 
Kasımpaşa’ya karşı kazanan Ye-
şil-Beyazlılar, o günden bu yana 
galibiyete hasret…

Toplam 8 İstanbul takımının 
olduğu ligde, Giresunspor’un 

haricinde 10 tane de Anadolu 
kulübü var. İstanbul takımlarına 
karşı bugüne kadar oynadığı 
karşılaşmalarda genelde başarılı 
olan Çotanaklar, Anadolu takım-
larına karşı ise aynı performansı 
gösteremedi.

İSTANBUL 
TAKIMLARINDAN 7 
PUAN ALDIK AMA!...

Sezo-
na Adana 
Demirspor 
maçıyla 
başlayan 
Giresuns-
por, kendi 
evindeki 
bu maçtan 
puansız 

ayrıldı. Ligin 4. haftasında ise 
Kayserispor’a konuk olduk. Bu 
maçta da istediği skoru bulama-
yan Yeşil-Beyazlı ekibimiz, saha-
dan boynu bükük ayrıldı. Süper 
Lig’in 5. haftasında Konyaspor’u 
konuk ettiğimiz maçtan da eli 
boş ayrılarak 3 Anadolu takımına 
karşı 1 puan bile alamadık.

İLK PUAN 
ALANYASPOR’DAN

Anadolu takımları ile yaptığı-
mız maçlardaki ilk puanımızı 8. 
haftada oynanan Alanyaspor ma-
çında aldık ve hanemize 1 puan 
yazdırarak bir anlamda şeytanın 
bacağını kırdık. Ligin 10. haftası-
na geldiğimizde ligin en tecrübeli 
takımlarından biri olan Sivasspor 
ile deplasmanda karşılaştık ve bu 
maçtan da puansız ayrıldık.

Geçtiğimiz Pazartesi günü 
kendi sahamızda oynadığımız 
MKE Ankaragücü maçını ise 
farklı bir gözle yorumlamak 
gerekiyor. Haftalardır 3 puana 
hasret Yeşil-Beyazlı ekibimizin 
bu durumu oldukça eleştiri alsa 
da MKE Ankaragücü maçındaki 
performansı, kaçırdı goller ve 
MKE Ankaragücü kalecisinin sıra 
dışı inanılmaz kurtarışları farklı 
bir skorla kazanabileceğimiz bir 
maçın 1-1 bitmesine sebep oldu.

Bu sonuçla toplamda 6 maç 
yaptığımız Anadolu takımların-
dan sadece 2 puan toplamış 
olduk ama MKE Ankaragücü 
maçında Çotanaklar’ın gösterdiği 
performans gelecek haftalar için 
taraftarlara umut verdi.

Haber: Hakan Uğurlu – www.
kerasushaber.net

Anadolu Kulüplerinden Sadece 2 Puan!

Sainz Etkisiz Kaldı

Giresunspor’un genç 
oyuncularından Bora 
Sainz’den Ankaragücü ile oy-
nanan  müsabakada sessizli-
ğini bozması bekleniyordu. 

Süper Lig’de çektiği ilk 
dört şutta iki isabet bulan ve 
bu isabetlerden iki gol çıka-
ran Giresunsporlu Borja Sa-

inz, daha sonraki 12 şutunda 
beş isabet sağladı ancak 
fileleri havalandıramadı. 

Ankaragücü karşısında 
kendisinden patlama bek-
lenen oyuncu,performans 
olarak düşük kaldı ve oyu-
nun 62.dakikasında yerini 
Oğulcan’a bıraktı.

Sergio, Neden Yakındı?

Giresunsporlu Sergio, 
bundan sonraki 

süreçte daha fazla çalı-
şacaklarını dile getirdi. 
Sergio; “Bir aydır takım ile 
maçlara çıkamıyordum. Bu 
sürede fiziksel anlamda 
kendimi çok iyi tutmaya 
çalıştım. Ankaragücü 
maçıyla sahalara döndüm. 
Takımımız ofansif anlamda 
her şeyini vermeye çalıştı. 
Sürekli ataktaydık ve en 
üst düzeyde oynamaya 
çalıştık. Bunları skora 
yansıtamadık. Uzun sü-
redir kazanamıyoruz ama 
yapacağımız tek şey daha 
fazla çalışmak. Maalesef 
çok kötü bir sahamız var. 
Belki de ligdeki takımların 
içerisinde en kötü sahaya 

sahip ekip biziz. Bu da 
bizim oyunumuzu etkiliyor” 
şeklinde konuştu.

“Oyunumuzun 
karşılığı 3 puan 
olmalıydı”

Giresunsporlu Campuza-
no, Ankaragücü karşısında 
çok pozitif oynadıklarını 
kaydetti. Orta saha oyun-
cusu; “Oynadığımız oyuna 
baktığımızda galibiyeti hak 
ettiğimizi söyleyebilirim. 
Rekabete dayalı bir lig 
olduğu için elde ettiğimiz 
bir puan da kıymetli. Çok 
pozitif  oynadık bunun 
karşılığı 3 puan olmalıydı 
ama beraberlik ile sahadan 
ayrılmak zorunda kaldık” 
diye konuştu.

2022-2023 sezonuna genç-
lerden oluşan bir kadroyla 

giren ve sezonun ilk maçına 
Keşap’tan 4-2’lik skorla mağlup 
ayrılan son şampiyon Tirebolus-
por, kendi evinde oynadığı ilk 
maçta tecrübeli oyunculardan ku-
rulu 1957 Espiyespor karşısında 
mağlup oldu ve sahadan 2-1’lik 
yenilgiyle ayrıldı.

Tirebolu İlçe Stadı’nda güzel 
ve güneşli bir havada oynanan 
maça her iki takım da temkinli 
başlarken; yılların tecrübesi Ah-
met Acar, 15.dakikada ev sahibi 
takım kalecisinin ve defansının 
hatasından yararlanarak takımını 
öne geçiren golü attı: 0-1.

Tirebolulu iki kuzen Güven Ka-

raman ve Erdem Karaman’ı karşı 
karşıya getiren maçta tansiyon 
zaman zaman yükselirken; tec-
rübeli oyunculardan kurulu 1957 
Espiyespor, ikinci yarıda oyuna 
giren Furkan Can’ın ayağından 
77. dakikada ikinci golü de buldu 
ve iyice rahatladı: 0-2.

Tireboluspor’da Yunus Emre 
Zengin ile skoru 2-1’e getirince, 
bir anda maçın havası değişti. 
Konuk takımın paniklediği anlar-
da ev sahibi takım beraberlik golü 
için büyük çaba gösterdi.

Bu arada, Tirebolu’nun 88’de 
attığı ikinci gol ofsayt gerekçesiy-
le sayılmadı ve böylece bu zorlu 
maç konuk ekip Espiye’nin 2-1’lik 
galibiyetiyle sona erdi.

1957 Espiye Spor, Evine Gülerek Döndü

SAHA: Tirebolu İlçe
HAKEMLER: Taner Sarı**, Samet Uzun**, Salih Çetin**
TİREBOLUSPOR: Muhsin **, Kemal**, Temel*, Murat Can***, Yiğit*, Serkan** 

(Ümit **), Semih*, Umut*, Yunus Emre**, Kaan* (Altan*), Kenan Melemez***
1957 ESPİYESPOR: Ahmet **, Emrah Bekdemir**, Doğan Acar**, Tolunay***, 

Burak**, Batuhan*** (Emre*), Ertuğrul** (Miraç*), Mehmet Çayan** (Emrah Aslan**), 
Mertcan Kuru** (Gaffur*), Onur Acar** (Furkan Can***), Ahmet Acar***

SARI KARTLAR: Murat Can, Kemal, Yunus Emre (Tirebolu), Burak, Doğan, 
Ahmet Acar ( Espiye)

GOLLER: Dk.82 Yunus Emre (Tireboluspor), Dk.15 Ahmet Acar, Dk.77 Furkan 
Can (1957 Espiyespor)

Hüsranlı 
Kapanış
Bölgesel Amatör Lig 4’ncü 

Grupta mücadele veren iki 
temsilcimiz Görelespor ve 1957 
Bulancakspor, geride kalan haftayı 
farklı yenilgilerle kapatarak, taraftar-
larını hayal kırıklığına uğrattılar.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. 
Grupta yer alan temsilcilerimiz 
Görelespor ve 1957 Bulancaks-
por, geride kalan haftayı hüsranla 
kapatırken; Görelespor Erzincan 
deplasmanında Ulalarspor’a 4-2 ve 
Bulancakspor’da evinde Samsun 
temsilcisi Çarşambaspor’a 4-0 gibi 
farklı bir skorla mağlup oldu.

Bir hafta önce Ünye deplasma-
nında güçlü rakibiyle 1-1 berabere 
kalarak ligde ilk puanını alan ve ta-
raftarlarını umutlandıran Bulancaks-
por, geride kalan hafta sonu evinde 
ağırladığı Çarşamba’dan 4 gol yedi 
ve kötü gidişine devam etti. Lige iyi 
başlayan ancak devamını getireme-
yen diğer temsilcimiz Görelespor’da, 
grubun iddialı takımlarından Erzin-
can Ulalarspor’a 4-2 yenilerek, üst 
üste ikinci mağlubiyetini aldı. 

BAL’da ilk 4 hafta geride kalırken, 
Görelespor’un 4 ve Bulancakspor’un 
da 1 puanı bulunuyor. Ligin 5’nci 
haftasında Görelespor, evinde Sam-
sun temsilcisi Karasamsunspor’u 
ağırlarken; hiç te iyi bir gidişatı 
olmayan Bulancakspor’da, Samsun 
deplasmanında Atakum Belediyes-
por ile karşılaşacak.  

TFF 3. Lig 2. Grubun 8. haftasında 
Vakfıkebir İlçe Stadında oynanan 

Yeşilyurt D.Ç. Ofspor maçını CHP Gire-
sun İl Başkan Yardımcısı Hasbi Dede ve 
Kulüp Başkanı Nail Civil ile izleyen Eynesil 
Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz 

“Dünyanın her yerinde Amber Çay Eynesil 
Belediyespor’umuza gönül veren, kalbinde 
ve aklında sadece takımımızın başarısı 
olan herkesin bu sezonda da kayıtsız şart-
sız tek desteği; gönül verdiği turuncu mavi 
renkler olmaya devam edecek“ dedi.

‘Büyük Gurur Yaşıyoruz’
Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz “Bu gurur tüm 

Eynesil ve Eynesil’e gönül vermiş hemşehrilerimizin“ dedi

Es Es Gençlik, Piraziz’den 
Kazanarak Döndü

Sezona 2-0’lık Doğankentspor galibiyeti ile başlayan Es Es Gençlikspor ikinci 
yarıda bulduğu gollerle Pirazizspor’u 3-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı

Kadrosunda ve teknik heyetinde 
Görele’nin yetiştirdiği başarılı file 

bekçisi Ahmet Ergin, Hasan Namazcı, Em-
rah Işkın, Burhan Nebioğlu,Cihan Dobu’yu 
bulunduran ilçe temsilcinde kaleci antrenö-
rü olarak Şadan Kol yer alıyor.

Giresun Süper Amatör Lig takımların-
dan Es Es Gençlikspor maçın ilk yarısın-
da Burhan Nebioğlu ile penaltıdan yarar-
lanmazken İkinci yarıda Buğra, Metin ve 
Burhan’ın attığı gollerle ikinci galibiyetini 
aldı.

3-0

2-1



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 626 Ekim 2022 Çarşamba
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KIRAN 
KIRANA MAÇ

Geçen haftanın iki mağ-
lup takımının karşılaşması 
oldu.  Yedi haftadır galibiyet 
alamayan Giresunspor, 
şansızlığını kırmak niye-
tindeydi.  Oyuna süratle 
başlayan ve gol pozisyonu 
arayan Giresunspor, An-
karagücü’nü  sağlı ve sollu 
ataklarla hücum pozisyon-
ları arayarak galibiyeti ilk 
devre yaşamak istediler.  
İlk devre Ankaragücü takı-
mını yarı alana hapseden 
Giresunspor buldukları yedi          
İlk beş dakika da her iki ta-
kımda kazanma arzusu ile 
karşılıklı hücum denemesi 
yaptılar. Saha ve seyirci 
avantajını kullanan Gire-
sunspor  direkten dönen 
top dahil yedi gol pozisyo-
nundan faydalanamadı.

Baskılı oyununu gole çe-
virmek için uğraş veren Gi-
resunspor, telaşlı oynama-
ları nedeniyle net fırsatları 
değerlendiremediler.  Sağ 
taraftan Hayrullah’ın bindir-
meleri  neticesinde atılan 
paslar değerlendirilemedi. 
Oyuna hakim olan ve de-
vamlı Ankaragücü alanında 
yakalanan pozisyonlar  bir 
türlü gole dönüşmedi. 

İlk yarı Onurcan’a top 
gelmedi desek yeridir. 
Pozisyon arayan ama gol 
bulamayan bir Giresunspor 
izlendi. Ankaragücü kale-
sinde yedi gol pozisyonun-
dan faydalanamayan Gire-
sunspor soyunma odasına 
beraberlikle girdiler.  

İkinci yarı Ankaragücü 
oyuncu değişikliği ile oyuna 
başladı. Daha organizeli bir 
futbol ortaya koymaya baş-
ladılar. Onurcan mutlak gol 
pozisyonunu kurtararak An-
karagücü’nün öne geçme-
sini önledi.  Oyunda denge 
kuran Ankaragücü takımına 
karşı çalım atmadan aya-
ğından top çıkarmayan bir 
Giresunspor izledik.

Balij’in gol vuruşunu  ka-

leci Gökhan kurtardı. Maç 
da ki Giresunspor’un ya-
kaladığı en iyi gol pozisyo-
nuydu. Ankaragücü’lü fut-
bolcularçalım yedikleri an 
Giresunspor’lu futbolcuları 
faul yaparak durdurdular. 
Ankaragücü kontratağında 
top Giresunspor direğin-
den döndü.  Giresunspor 
altmışıncı dakikadan sonra 
top kayıpları yaşamaya 
başladı. Ankaragücü, Gire-
sunspor alanında daha faz-
la top ile oynamaya başladı 
ve penaltı kazandı. Penaltı-
yı gole çeviren Ankaragücü 
öne geçti.

Yediği golden sonra 
beraberlik peşinde koşan 
Giresunspor girdiği beş 
pozisyonda kaleci Gökhan’ı 
geçemedi. Taylan’tın maç 
boyunca tahriklerine hakem 
ilgisiz davrandı. Beraberlik 
için Ankaragücü alanında 
pozisyon arayan Gire-
sunspor seksen beşinci 
dakika da Balij’in estetik 
vuruşu ile beraberliği 
yakaladı. Gol kurtarmaktan 
yorulan Gökhan gole mani 
olamadı.

Futbol süratli pas oyu-
nunu yaparak rakip alanda 
gol pozisyonlarına girebilir-
lerdi. Gökhan’ın ikinci yarı 
net beş gol pozisyonunu 
kurtararak takımını ayakta 
tutarak deplasmandan bir 
puanla döndüler.

Futbol da fırsatları 
değerlendireceksin. İlk yarı 
dokuz gol pozisyonuna 
giren Giresunspor fırsatları 
değerlendiremedi. İkinci 
yarı net beş pozisyonu 
kurtararak takımını ayakta 
tutan Gökhan oldu. Seyirci-
lerin zevkle izlediği bir maç 
oldu. 

Futbol fırsatları değer-
lendirenlerin öne çıktığı bir 
oyun. Seyircileri hop oturup 
hop kaldırdılar. Kıran kıra-
na bir maç oldu. Puanları 
kardeşçe paylaştılar..
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Giresunspor teknik 
adamı Hakan Keleş, 
maçın ardından dü-

zenlenen basın toplantısında, 
çok iyi bir ilk yarı oynadıklarını 
belirtti. Savunmada ve hü-
cumda çok iyi işler yaptıklarını 
vurgulayan Keleş, “Rakibimize 
pozisyon dahi vermedik, net 
kaçan çok pozisyonumuz var. 
İkinci yarı aynı şekilde istekli, 
coşkulu, penaltı golüne kadar 
iyi oynadığımızı düşünüyorum. 
Ondan sonra da gerekli riskleri 
aldık, isteğimiz, arzumuz, coş-
kumuz aynı şekilde devam etti 
ama girdiğimiz sayısız pozis-
yon var ve maç berabere bitti, 
kayıp iki puan.” diye konuştu.

Keleş, MKE Ankaragü-
cü’nün kalecisi Gökhan 
Akkan’ı tebrik ederek, 27 ya-

şındaki oyuncunun inanılmaz 
bir maç çıkardığını aktardı. 
Oyundan memnun olduğunu 
dile getiren Keleş, “Oyuncula-
rıma söyledim, kaybetsek de 
söyleyecektim, böyle oynayın 
kaybedin. Oyuncularım belki 
de sezonun en iyi performans-
larından birini oyun olarak ser-
giledi, bu bize gelecek adına 
olumlu sinyaller verdi. Dediğim 
gibi kazanmak istiyorduk ama 
kaybettik, yani berabere bitti, 
bunu kayıp olarak görüyorum. 
Önümüzde Başakşehir maçı 
var, ona hazırlanacağız.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Hakan Keleş, kötü zemine 
rağmen çok sayıda pozisyona 
girdiklerinin altını çizerek, şun-
ları kaydetti:”Üçüncü bölgedeki 
sıkıntılarımız devam ediyor. 

Çalışıyoruz 
ama sorun-
larımız var, 
her takım-
da var bu, 
çözmek için 
uğraşıyoruz. 
Bir şanssız-
lık da var, 

rakibimizin geçen haftaki ka-
leci performansıyla, bu haftaki 
kaleci performansı şaşırtıcı, 
inanılmaz toplar çıkarttı, o beni 
çok şaşırttı. Rakip ceza saha-
sına 36 kez girmişiz, oralara 
kadar geliyoruz ama oradan 
içeri atmak biraz beceri işi.”

MKE Ankaragücü 
cephesi

MKE Ankaragücü Teknik 
Direktörü Ömer Erdoğan, üç 
puan alarak yükselişe geçmek 
istediklerini ancak zeminin 
kendilerine çok ciddi problem-
ler yaşattığını aktardı.

Giresunspor’un saha zemi-
nini bilmesinden dolayı buna 
uygun futbol tercih ettiğini be-
lirten Erdoğan, şöyle devam 
etti:”İlk yarı özellikle çok ciddi 
sıkıntılar yaşadık, oyuna bir 
türlü giremedik. Bizim takı-
mımız daha fazla topa sahip 
olmaya çalışan, pas oyunu 
oynayan, bazı varyasyonlarda 
hücum yapmaya çalışan bir 
takım ama bunu açıkçası ilk 
yarı çok yapamadık. Gire-
sunspor da özellikle bizim sol 

tarafımızı çok iyi kullanarak 
uzun toplarla, ikinci topları 
orada kazanarak kenar ortala-
rıyla hücum yapmaya çalıştı. 
İlk yarı savunma kısmında 
çok etkisizdik, aynı zamanda 
hücumda geldiğimizden beri 
en etkisiz maçımız oldu.”

Erdoğan, ikinci yarı oyuncu 
değişiklikleri ve saha içeresin-
deki bazı pozisyon değişik-
likleriyle oyunun kontrolüne 
daha fazla sahip olmaya 
başladıklarını kaydederek, 
“Bu sahaya uygun oyunu 
tercih etmeye başlayınca biz 
de pozisyonlara girdik, golü 
bulduk, devamında girdiğimiz 
pozisyonları değerlendirsek 
maçı koparabilirdik. Maçın 
geneline bakınca açıkçası 
Giresunspor’un da girdiği 
net pozisyonlar vardı, maçın 
hakkı beraberlikti ama kesin-
likle bir puan beni sevindiriyor 
anlamına gelmiyor.” açıklama-
sında bulundu.

Kaleci Gökhan Akkan’ın mu-
azzam bir performans sergi-
lediğinin altını çizen Erdoğan, 
oyuncusuna teşekkür etti.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 
berabere kalan Bitexen Giresunspor’da teknik direktör Hakan Keleş, futbolcula-
rının gösterdiği performansın gelecek adına olumlu sinyaller verdiğini söyledi.

iKi TARAFINDA 
DERDi ZEMiN!..


