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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 
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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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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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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
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EKMEĞİ ASKIYA 
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SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI
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UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de
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 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU
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Palyatif Bakım

NAHİYE KÜÇÜK 
OLMASINA KÜÇÜK 
AMA CUMHURİYET 

SEVGİSİ BÜYÜK
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  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

GÖRELE’DE 
FUARDAYIZ

Ferhat GÜNAYDIN
(Yazısı Sayfa 3’te)

Bölük, “Borsamızın organ seçim-
leri neticesinde oluşan Meclis Üyele-
ri ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Meclis 
Başkanımız Ertaç Öztürk, Meclis 
Başkan Yardımcımız Şükrü Semih 
Bakkal, Meclis Katip Üyemiz Sezgin 
Kumaş, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız Hüseyin Takır, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcımız Ünal 

Şensoy, Yönetim Kurulu Sayman 
Üyemiz Kemal Kümbetli, Yönetim 
Kurulu Üyemiz Osman Kaya, Meclis 
Üyelerimiz; Selahattin Hurüz, Zeki 
Cebeci ve Mustafa Kankaya ile Ge-
nel Sekreter Eren Nizam’ın olduğu 
heyetle birlikte AK Parti Giresun 
Milletvekili sayın  Kadir Aydın’ı ma-
kamında ziyaret ettik.” dedi. 3’TE

Hamza Bölük Ve Ekibinden 
Kadir Aydın’a Fındık Raporu

Giresun 
Ticaret 
Borsası 
Başkanı 
Hamza 

Bölük ve 
ekibi, AKP 

Giresun  
Milletvekili 

Kadir Aydın’ı 
ziyaret etti...

Kozluca, “Bugün 81 
il ve 973 ilçe kadın 

kolu başkanımızla eş 
zamanlı basın açıklaması 
yapıyoruz.  

Cumhuriyet devrimle-
rinin en önemlilerinden 
biri; kadınların siyasi 
haklarına kavuşması 
olmuştur. Ülkemizin 
kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk önderli-

ğinde, 89 yıl önce bugün 
Köy Kanunu’nda değişik-
lik yapılmıştır. Böylece, 
kadınlar köy ihtiyar he-
yetleri ve muhtarlıklarda 
seçme-seçilme hakkını 
kazanmıştır. Başta ebedi 
liderimiz Atatürk olmak 
üzere, eşitlik mücadele-
sine katkı sunan herkesi 
saygı, sevgi ve minnetle 
anıyoruz.”dedi. 2’DE

Kozluca: Kadınlara Muhtar Olma 
Hakkı Tanınması Önemlidir

CHP Giresun Kadın Kolları Başkanı Ayça Kozluca ,kadınlara köy ihtiyar 
heyetlerinde seçme ve seçilme hakkı verilişinin 89.yıl dönümünü kutladı

Develi Cici Saray’da hem 
güldürdü hem düşündürdü!..
Bekir Develi önce Tirebolu çayını içti sonra konuştu

Tevfik KARA  Almanya’dan Yazıyor

TRT EKRANLARI’nın sevilen ismi, Al-
manya doğumlu Bekir Develi, Almanya 

turnesi duraklarından birisi olan Werdohl’da 
yaptığı programda önce güldürdü sonra dü-
şündürdü. Bilindiği gibi Werdohl şehiri Gire-
sun/Derelilerin yaşadığı bir belde. 3’TE

Saadet Partisi İl başkanı Abdulkadir Bektaş, 
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenli-

koğlu’nu göreve çağırarak arsa satışlarına izin 
vermemesini istedi. Bektaş,Belediye‘nin ve 
İl özel İdare‘nin arsa satmasının mantık dışı 
olduğunu belirterek Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu’ndan ve il özel idaresinden makul 
bir açıklama beklediklerini söyledi. 2’DE

Bektaş’tan Şenlikoğlu’na 
Bir Uyarı Daha...

Şebinkarahisar’da 
Sonbahar Güzelliği SA

YF
A 3

’TE

Giresun Merkez İlçe 
Köylere Hizmet Götür-
me Birliği ,betonlama 

çalışmalarına devam ediyor.Son 
olarak Sayca Köyü’nde yol yapım 

çalışmalarına başlanıldı…Birlik-
ten yapılan açıklamada “25 Ekim 
Salı günkü çalışmalarını Sayca 
Köyü ile tamamladı. Sayca Kö-
yünde, KÖYDES projesi kapsa-

mında asfalt çalışmasına bugün 
itibariyle başlanılmış olup, en 
kısa zamanda bitirilmesi planlan-
maktadır” denildi...

Haber:Mustafa Cici

KHGB EKiPLERi SAYCA
iCiN DUGMEYE BASTI

İŞKUR’un Giresun’da 2.867 işsiz vatandaşı işe yerleştirdiği açıklandı

iSKUR FABRiKA GiBi...
Giresun İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı dün yapıldı... Vali Yardımcısı  

Davut SİNANOĞLU başkanlığında yapılan toplantıda ilin son durumu ele alındı

Toplantıya Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Osman ÖDEN,  İl 

Özel İdaresi Genel Sekreteri 
İbrahim KARACA,  İl Milli 
Eğitim Müdürü  Ertuğrul 
TOSUNOĞLU, Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Müdür V. Adem 
ÇALIK,  Çalışma ve İş Kuru-
mu İl Müdürü Mustafa SARI, 
Ticaret ve Sanayi  Odası 
Başkan V. Mustafa HALİL-
BEYOĞLU,   İl Esnaf ve 
San. O.Bir. Başk. V. Ercan 
AYHAN, İl Ticaret Müd.  Ali 
YILDIRIM ve diğer yetkililer 
katıldı.

Toplantının açılışında Vali 
Yardımcısı Davut SİNANOĞ-
LU, İl İstidam Kurullarının 
il düzeyinde; istihdam ve 

mesleki eğitim politikalarının 
oluşturulması, istihdamı ko-
ruyucu, geliştirici ve işsizliği 
önleyici tedbirler ile uygula-
nacak aktif işgücü program-
larının belirlenmesi, istihdam 

etkinliklerinin ve mesleki 
eğitim uygulamalarının izlen-
mesi ve değerlendirilmesine 
yönelik çalışmaları yapmak 
üzere oluşturulduğunu söyle-
di. 2’DE



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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Bektaş’tan Şenlikoğlu’na 
Bir Uyarı Daha...

Görele Güzel 
Sanatlar Fakültesi 

öğrencilerinden konser
GİRESUN (AA) - Gire-

sun Üniversitesi Görele 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
Müzik Bölümü öğrencileri 
konser düzenledi.

Hasan Ali Yücel Kültür 
Merkezi’nde Dr. Öğretim 
Üyesi Mustafa Kemal Özkul 
öncülüğünde organize edi-
len konser, sanatseverlere 
keyifli dakikalar yaşattı.

Özkul, sanatseverle 
buluşmanın heyecanını 
yaşadıklarını belirterek, 

“Desteğini esirgemeyen 
Belediye Başkanımız Tolga 
Erener ve konserimizde bizi 
yalnız bırakmayan herkese 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Belediye Başkanı Ere-
ner ise “Belediye olarak 
bu gençlerimizle işbirliği 
içerisinde çalışarak önemli 
kültürel etkinliklere imza 
atacağımıza inanıyorum. 
Gerçekten güzel bir konser 
olduğu kanaatindeyim. Öğ-
rencilerimizi kutluyorum.” 
diye konuştu.

Bektaş ‘İl özel idaresi 
Giresun kamuoyundaki 

tepkilere rağmen hala arsa 
satışından vazgeçmemiştir. 
Müflis tüccar eski defterleri 
karıştırırmış. İl özel idare 
yetkilileri ise yılların birikim-
lerini satarak borç ödemeye 
çalışıyor. Borcu yapan da 
alan da satan da 20 yıldır 
kendi yönetimleri. Nasıl olsa 
hesap soran yok, denetleyen 
yok… 

Belediye başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu’da İl özel idaresini 
örnek almaya çalışıyor. Bu 
yol çıkmaz yol, bu sokak 
çıkmaz sokak. Belediye 
Başkanlığı icra makamıdır. 

Yılların birikimini satarak 
icraat yapamazsınız. Gire-
sun halkı sizi oraya iktidar 
partisinin belediye başkanı 
olarak iktidar nimetlerinden 
Giresun’da faydalansın 
diye seçti. Eğer siz de arsa 
satarak iş yapacaksanız, Vay 
Giresunlunun haline.

Giresun halkının Belediye 
Başkanı olarak geçmiş dö-
nemlerde yapılan yanlış işler 
varsa derhal yargıya başvu-
rulmalı, temcit pilavı gibi aynı 
şeyleri ısıtıp deklare etmeniz 
Giresun kamuoyunda olum-
suz intiba bırakmaktadır.” 
Ifadelerini kullandı.

Haber: Osman Yılmaz

GİRESUN SOSYAL HİZMET DERNEĞİ 
(YAŞAM EVİ)

Şeyhkeramettin Mahallesi Laçin Sokak No: 
28 Kat: 3 Belediye Hizmet Binası Karar No: 
24.10.2022/4 Nolu Karar
İlk Toplantı aynı adreste 11.11.2022  
tarihinde çoğunluk sağlanamaz ise aynı adreste 
18.11.2022 tarihinde çoğunluğa bakılmadan 
yapılacaktır.
1-Yoklama
2-Açılış
3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4-Divan Heyeti Seçimi
5-Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası
6-Mali Raporun Okunması ve İbrası
7-Tahmini Bütçe 
8-Dilek ve Temenniler
9-Yönetim Denetim ve Disiplin Kurulunun 
Seçimi
10-Kapanış

GENEL KURUL İLANI

Kozluca: Kadınlara Muhtar Olma 
Hakkı Tanınması Önemlidir

CHP Giresun Kadın Kolları Başkanı Ayça Kozluca ,kadınlara köy ihtiyar 
heyetlerinde seçme ve seçilme hakkı verilişinin 89.yıl dönümünü kutladı

Kozluca şöyle 
konuştu: “Bizler 
hep ülkemizdeki 

kadınların birçok gelişmiş 
ülkeden önce seçme ve 
seçilme hakkını kazanmış 
olmasıyla gurur duyduk. 
3 Nisan 1930’da beledi-
yelerde, 26 Ekim 1933’te 
köy ihtiyar heyetlerinde 
ve muhtarlıklarda, 5 Aralık 
1934’te parlamentoda 
seçme ve seçilme hakkına 
sahip olduk. 

6 Kasım 1933’de, Ay-
dın’ın Çine ilçesine bağlı 
Demircidere Köyü’nde 
seçimler yapıldığında, 
500’e yakın kişi oy kul-
landı. Sekiz aday içeri-
sinde, tek kadın aday Gül 
Esin idi. Seçimi kazanan 
da O oldu. Gül Esin’in 
Türkiye’nin ilk kadın muhtarı 
oluşunun köy halkı tarafından 
sevinçle karşılandığı, üç gün 
üç gece davullar çalınarak 
şenlikler yapıldığı tarih ki-
taplarına geçti. O, muhtarlığı 

döneminde köyünün sosyal ve 
ekonomik hayatına çok değerli 
katkılar sundu, özellikle kız 
çocuklarının okutulması için 
çaba harcadı. 

Kadınların bu hakka sahip 
olmasının üzerinden 89 yıl geç-

mesine rağmen, eşitlik adına 
kat etmemiz gereken çok me-
safe var. 2019 yılında yapılan 
yerel seçimlerin sonuçlarına 
göre, Türkiye’de toplam 50.217 
muhtarımız var. Bu muhtarların 
sadece yüzde 2’si kadın.  

Oysaki biz kadınlar, 
muhtarlığın demokrasinin 
temel taşı olduğunu çok 
iyi biliyoruz. Hangi evin 
tenceresinde et, hangi-
sinde dert pişer, en iyi 
muhtarlarımız bilir. Kimin 
düğünü, kimin cenazesi 
var, en iyi muhtarlarımız 
bilir. Kimin işsiz çocuğu, 
kimin borcu var; en iyi 
muhtarlarımız bilir. Şu bir 
gerçek ki; kadın muhtarla-
rın kapısı, mahalle sakin-
leri tarafından daha rahat 
çalınıyor. Sorunlar, kadın 
duyarlılığı ve yaratıcılığıy-
la daha kolay çözülüyor. 
Buna rağmen kadınlar, 
pek çok alanda olduğu 
gibi muhtarlıkta da eşit 
temsil edilmiyor. Kadın-
ların eşit temsil hakkına 

erişmesi için, öncelikle ülkeyi 
yönetenleri değiştirmeliyiz. İlk 
seçimlerde “ben kadın erkek 
eşitliğine inanmıyorum” diyen 
zihniyeti sandığa gömmeliyiz.”-
dedi.    Haber: Fatma Uğurlu

İŞKUR’un Giresun’da 2.867 işsiz vatandaşı işe yerleştirdiği açıklandı

iSKUR FABRiKA GiBi...
Giresun İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı dün yapıldı... Vali Yardımcısı  

Davut SİNANOĞLU başkanlığında yapılan toplantıda ilin son durumu ele alındı

Çalışma ve İş 
Kurumu İl 

Müdürü Mustafa SARI 
tarafından kurula, 
Kurumun 2022  yılı 
çalışmaları hakkında  
bilgi verdi.

Sarı, “İŞKUR olarak 
çalışma hayatının 
kalbinde çok önemli 
bir sorumluluk üstlen-
diklerini, iş arayanlar 
ile işverenleri birbir-
leriyle buluşturduk-
larını, İşbaşı Eğitim 
Programı ve Mesleki 
Eğitim Kurslarıyla iş kurmakta 
zorlanan vatandaşlara beceri 
kazandırdıklarını, istihdam-
da kalıcı olmalarına katkı 
sağladıklarını, İş ve Meslek 
Danışmanlığı  hizmeti ile   iş 
arayanlara, işverenlere ve 
meslek seçme aşamasındaki 
olan öğrencilere danışmanlık 
yaptıklarını, İşsizlik Sigortası 
ve Kısa Çalışma Ödeneği gibi 
kıymetli uygulamalar ile  çalı-
şan vatandaşları  koruduklarını 
ve iş arama sürecinde olanları 
desteklediklerini söyledi.

 Sarı”Yılın ilk dokuz  ay-
lık dönemi içinde,  Kuruma   
13.705 kadın, 14.545 erkek 
olmak üzere toplam 28.250 iş 
arayan vatandaşımızın  başvu-
ruda bulunduğu, aynı dönem 
içinde  kamu sektöründen 34, 
özel sektörden 4.001 kişi ol-
mak üzere toplam  4.035 kişilik 
açık iş talebi alındığını,  bu 

dönem içinde    kamuya 67,  
özel sektöre  ait işyerlerine ise 
99 Engelli ve 2.768 normal iş-
siz olmak üzere toplam  2.867 
işsiz vatandaşımızın yerleşti-
rildiği, ilk dokuz  aylık dönem 
içinde istihdama kazandırılan 
kamu ve özel sektör toplam 
işçi sayısının  ise 2.934 kişiye 
ulaştığı, bu dönemde 450 
kurs ve program düzenlendi-
ğini, programlara 1.429 kadın 
ve 826 erkek  olmak üzere 
toplam 2.255   işsiz vatanda-
şın katıldığını, MEK kapsa-
mında (İstihdam Garantili) 4  
Kurs programı düzenlendiğini, 
bu programlara 52 kadın, 27 
erkek olmak üzere toplam 79 
işsiz vatandaşın  katıldığını,  İl 
genelinde faaliyet gösteren 2+ 
istihdamlı özel sektöre yönelik 
işyerlerinde 423 İşbaşı Eğitim 
Programının açıldığını dile 
getirdi.

Haber: Hakan Çelebi



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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GÖRELE’DE FUARDAYIZ
Yapılıyor birincisi
Görele’de fuardayız
Giresun’un tek incisi
Görele’de fuardayız

Yaz mevsimi artık bitti
Göçmen kuşlar uçup gitti
Tolga Başkan davet etti
Görele’de fuardayız

Yazar, şair neşe buldu
Dostluklara köprü kurdu
Kemençenin ana yurdu
Görele’de fuardayız

Mevsiminde balık eti
Yağmur ıslattı ceketi
Katip Şadi memleketi
Görele’de fuardayız

Dondurması meşhur dendi
Pidecide pide yendi
Horon oynayanlar şendi
Görele’de fuardayız

Ferhadi söyler sözünü
Yaptık bizler imza günü 
Dört bir yana varsın ünü
Görele’de fuardayız.

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

Ferhat 
GÜNAYDIN 

Emekli Öğretmen / Halk Şairi

Hamza Bölük Ve Ekibinden 
Kadir Aydın’da Fındık Raporu

Giresun Ticaret 
Borsası Başkanı 

Hamza 
Bölük ve ekibi, 

AKP Giresun  
Milletvekili Kadir 

Aydın’ı ziyaret etti

Ziyareti anlatan Aydın“ Sn. 
Milletvekilimiz, yeni dönemde 
heyetimize başarı dileklerini 
iletti. Yönetim Kurulu Başkanımız 
Hamza Bölük, Türk Fındığı’nda 
yaşanan sorunlara çözüm bulma 
noktasında Devletimizin TMO eliy-
le çok güzel çalışmalarını takdir 
ediyoruz. Ancak, sorunun özellikle 

Türk Fındığı’nın geleceği nokta-
sında çıkmaza sürüklenmemesi 
için alınması gereken önlemleri 
istişare içerisinde bir an önce al-
ması gerektiğini düşünüyoruz. Bu 
anlamda sayın Milletvekillerimizin 
destekleriyle Türk Fındık Politi-
kasını belirlemek üzere sizlerden 
destek bekliyoruz ifadeleriyle 

konuyu sayın Milletvekilimizle bilgi 
paylaşımı yapmış bulunduk. Ev 
sahipliği ve misafirperverliği için 
sayın Milletvekilimize teşekkürle-
rimizi sunuyoruz. Türk Demokra-
sinin mabedi Türkiye Büyük Millet 
Meclisindeki çalışmalarında ken-
dilerine başarılar diliyoruz.“dedi.

Haber: Hakan Çelebi

“Peygamberimiz, Cami ve İrşat” 
konulu konferans düzenlendi
GİRESUN (AA) - Espiye 

Müftülüğü, Espiye L Tipi Kapalı 
ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda 
kalan hükümlü ve tutuklulara 
yönelik “Peygamberimiz, Cami 
ve İrşat” konulu konferans 
düzenledi.

Cezaevinin konferans salo-
nunda organize edilen program-
da konuşan İlçe Müftüsü Osman 
Gülbe, Hz. Muhammed’in insan-
lara, hayvanlara, çocuklara karşı 
sevgisi ve merhametini anlattı.

Günahlara ve kötülüklere 
tövbe edilmesi halinde herke-

sin affedilebileceği ifade eden 
Gülbe, “Önemli olan hatada ısrar 
etmemektir. İster dışarıda olalım, 
ister içeride olalım, hepimiz 
Allah’ın kullarıyız. Bizler mahke-
me-i kübraya inanan insanlarız. 
Bu anlayış suç işlemeyi azaltan 
bir anlayıştır. İnanan insanlar, 
cennetlerini yanlarında taşı-
yan insanlardır. Bu da Allah ve 
Peygamber sevgisidir. Bu sevgi 
yaratılanı Yaratan’dan dolayı 
sevmeyi gerektirir.” dedi.

Espiye L Tipi Kapalı ve Açık 
Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hü-

kümlü ve tutuklular arasında 
bilgi yarışmasında dereceye 
girenlere Espiye Diyanet Vakfı 
Şubesince ödül verildi.

Konferansa Cezaevi Müdürü 
Orhan Akpınar, vaizler ve din 
görevlileri katıldı.

Şebinkarahisar 
ilçesinde sonba-

harla birlikte sarı tonları 
hakim oldu.

Asarcık köyü mev-
kisinde Karadeniz’i İç 
Anadolu’ya bağlayan 
Dereli-Şebinkarahisar 
yolu üzerinde yer alan 
kavak ağaçlarının sara-
ran yapraklarının oluş-
turduğu renkler yolculuk 
yapanlarda hayranlık 
uyandırıyor.

Dereli ilçesindeki 

1800 rakımlı Kümbet 
yaylasında köknar ve 
ladin ormanları arasında 
farklı türlerdeki ağaç-
lar oluşturduğu renk 
şöleni ile dikkati çekiyor. 
Şehrin stres ve gürültü-
sünden uzak, doğayla 
iç içe vakit geçirmek 
isteyenlerin tercihi olan 
Dereli ilçesi, sonbahar 
mevsiminde fotoğraf 
tutkunlarınca ziyaret 
ediliyor.

GİRESUN (AA)

Şebinkarahisar’da 
Sonbahar Güzelliği

Çakırmelikoğlu ,Eğri-
bel Tüneli konusunda ki 
gelişmelerin sevindirici 
olduğunu vurguladı..

Giresun’un olduğu 
kadar ülkemizin kara-
yolu lojistik ağının en 
stratejik artellerinden 
olan Giresun-Dereli-Şe-
binkarahisar yol stan-
dartlarının iyileştirilmesi 
ve yapımı devam eden 
Eğribel Tüneli çalışma-
larının en kısa zamanda 
tamamlanması gerekti-
ğini ifade eden Giresun 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Çakırmelikoğlu, 
geçen yıl bir tüpü hiz-
mete giren ve şuan bakım çalış-
maları devam eden ve 20 Kasım 
itibarıyla tekrar hizmete girmesi 
planlanan tünel ile birlikte 2023 
yılı Şubat ayı sonuna kadar fa-
aliyete geçmesi muhtemel ikinci 
tüp geçidin bitirilmesini arzula-
dıklarını ifade etti.

Başkan Çakırmelikoğlu; 
“Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Giresun ziyaretinde bir yıl 

içinde tamamlanması talimatı 
verdiği ancak 2022 yılında ağır 
aksak ilerleyen Eğribel Tüneli 
çalışmalarının son dönem-
de  hızlandırılması Giresun 
iş dünyası adına sevindirici 
bir gelişmedir. Buna nazaran 
Dereli-Eğribel bölgesi 29 km. 
yol standartlarının iyileştiril-
mesi ile 5 km’yi bulan Pınarlar 
tünelinin 2023 yılı ile yatırıma 
dönüşmesi gerekmektedir. Bu 
projenin hayata geçmemesinin 

Eğribel Tüneli yatırımını 
gölgeleyeceği, hedefle-
nen faydayı sağlama-
yacağı da bilinmelidir. 
Dolayısıyla 5 milyar 
TL yatırım maliyeti ön 
görülen projenin komşu 
illerde planlanan bu tür 
çalışmalar göz önüne 
alınarak, 2023 yılı ile 
bahanesiz mutlak haya-
ta geçmesinin müjdesi 
verilmelidir. Ayrıca Eğri-
bel Tünelinden itibaren 
Sivas’a bağlanan 18 
km. üçüncü etap yol 
standartları iyileştirme 
ve Barajlar bölgesi 
köprü proje çalışmaları-
nın programa alınması 

bir diğer acil yatırım önceliğidir. 
Bu doğrultuda  Eğribel Tüneli 
yatırımı başta olmak üzere  Gi-
resun-Dereli, Dereli-Şebinkara-
hisar yol standartlarının iyileştir-
me projelerini yakından takip 
eden İstanbul Milletvekilimiz 
Nurettin Canikli ve emeği ge-
çen herkese Giresun iş dünyası 
adına teşekkür eder, yıl sonu ile 
müjdeli haberleri beklediğimizi 
ifade etmek isteriz.”

TSO Başkanı işi sıkı tutuyor
Hasan Çakırmelikoğlu 
2 Tünel İçin Bastırıyor
TSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Eğribel Tüneli ve 
Pınarlar Tüneli konusunda yetkilileri göreve çağırdı.

ÖNCE TİREBOLU 
42 ÇAYI

Bekir Develi  programdan 
önce Werdohl’daki Giresunlu-
lar Derneğini ziyaret ederek, 
meşhur Tirebolu 42 numa-
ralı çay içti ve vatandaşlarla 
sohbet etti.  Daha sonra  Cici 
Saray salonuna koştu.

CİCİ SARAY 
EVSAHİPLİĞİ YAPTI  

DİTİB Werdohl Eyüp Sultan 
Camisinin „Gönül Dilinden“ 
isimli programı çerçevesinde 
ünlü televizyon programcısı 
ve stand-up sanatçısı Bekir 
Develi, Werdohl Cici Saray 
salonunda 800 kişilik seyirci 
kitlesini hem güldürdü hem de 
düşündürdü. Avrupalı Türkleri 
daha iyi anlamak için karayo-
luyla Almanya’ya gelen Bekir 

Develi: „Bielefeld doğumlu-
yum ve ilkokulu Bielefeld’de 
bitirdikten sonra ailemle 
birlikte kesin dönüş yaptım. 
Almanca öğretmenliğini 
bitirdikten sonra oyunculuk ve 
sahne eğitimi alarak, eleviz-
yon programlarına başladım. 
TRT’deki ramazan program-
larımız çok tutuldu ve devam 
ediyoruz“ dedi.

ELİNOĞLU KAH-
RAMAN YARATIYOR 
BİZ İSE ATALARIMIZI 
KARALIYORUZ

Yaklaşık olarak 1 buçuk 
saat sahnede kalan Bekir 
Develi önce güldürdü sonra 
ise dokundurmalarda buluna-
rak düşündürdü. Develi: „elin 
oğlu yaptığı dizi ve sinema 
filmlerinde ucuz karakterler-

den kahraman yaratıyor biz 
ise atalarımızı yerin dibine 
batırıyoruz. 

AYAKKABIYLA EVE 
GİRMEK BİZİM KÜL-
TÜRÜMÜZ DEĞİL

Hele şu ayakkabıyla evde 
dolaşma sahneleri yok mu 
işte buna illet oluyorum. 
Bizim kültürümüzde böyle 
birşey yok. Birileri bizi nere-
lere doğru çekiyor veya itiyor 
iyi düşünelim. Piyasadaki 
youtuber’ler arasında çocuk-
larımızı kimlere teslim edebi-
liriz. Lütfen çocuklarımıza çok 
dikkat edelim. Sizler bizim 
için değerlisiniz ve bu yüzden 
sizleri buralarda yalnız bırak-
mayacağız“ dedi. Bekir Develi  
programdan sonra salondaki  
okurlarına kitap imzaladı.

Develi hem güldürdü 
hem düşündürdü!..

Bekir Develi önce Tirebolu çayını içti sonra konuştu
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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“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!..
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İl Başkanı ilin siyasî abisinin için; parti genel başkanın da değil, o 

adamı olmak!.. 
İlçe Başkanları ilçenin abisi milletvekilinin adamı olmak! için; o 
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ve dahi haddini bilen il başkanlarını tenzih ediyoruz.
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uyarılarımız, yapmayın dediğimiz 
işler sadece bir  günah keçisine 
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hoyrat işlerin yapılmasını isteyen    
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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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Bektaş’tan Şenlikoğlu’na 
Bir Uyarı Daha...

Görele Güzel 
Sanatlar Fakültesi 

öğrencilerinden konser
GİRESUN (AA) - Gire-

sun Üniversitesi Görele 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
Müzik Bölümü öğrencileri 
konser düzenledi.

Hasan Ali Yücel Kültür 
Merkezi’nde Dr. Öğretim 
Üyesi Mustafa Kemal Özkul 
öncülüğünde organize edi-
len konser, sanatseverlere 
keyifli dakikalar yaşattı.

Özkul, sanatseverle 
buluşmanın heyecanını 
yaşadıklarını belirterek, 

“Desteğini esirgemeyen 
Belediye Başkanımız Tolga 
Erener ve konserimizde bizi 
yalnız bırakmayan herkese 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Belediye Başkanı Ere-
ner ise “Belediye olarak 
bu gençlerimizle işbirliği 
içerisinde çalışarak önemli 
kültürel etkinliklere imza 
atacağımıza inanıyorum. 
Gerçekten güzel bir konser 
olduğu kanaatindeyim. Öğ-
rencilerimizi kutluyorum.” 
diye konuştu.

Bektaş ‘İl özel idaresi 
Giresun kamuoyundaki 

tepkilere rağmen hala arsa 
satışından vazgeçmemiştir. 
Müflis tüccar eski defterleri 
karıştırırmış. İl özel idare 
yetkilileri ise yılların birikim-
lerini satarak borç ödemeye 
çalışıyor. Borcu yapan da 
alan da satan da 20 yıldır 
kendi yönetimleri. Nasıl olsa 
hesap soran yok, denetleyen 
yok… 

Belediye başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu’da İl özel idaresini 
örnek almaya çalışıyor. Bu 
yol çıkmaz yol, bu sokak 
çıkmaz sokak. Belediye 
Başkanlığı icra makamıdır. 

Yılların birikimini satarak 
icraat yapamazsınız. Gire-
sun halkı sizi oraya iktidar 
partisinin belediye başkanı 
olarak iktidar nimetlerinden 
Giresun’da faydalansın 
diye seçti. Eğer siz de arsa 
satarak iş yapacaksanız, Vay 
Giresunlunun haline.

Giresun halkının Belediye 
Başkanı olarak geçmiş dö-
nemlerde yapılan yanlış işler 
varsa derhal yargıya başvu-
rulmalı, temcit pilavı gibi aynı 
şeyleri ısıtıp deklare etmeniz 
Giresun kamuoyunda olum-
suz intiba bırakmaktadır.” 
Ifadelerini kullandı.

Haber: Osman Yılmaz

GİRESUN SOSYAL HİZMET DERNEĞİ 
(YAŞAM EVİ)

Şeyhkeramettin Mahallesi Laçin Sokak No: 
28 Kat: 3 Belediye Hizmet Binası Karar No: 
24.10.2022/4 Nolu Karar
İlk Toplantı aynı adreste 11.11.2022  
tarihinde çoğunluk sağlanamaz ise aynı adreste 
18.11.2022 tarihinde çoğunluğa bakılmadan 
yapılacaktır.
1-Yoklama
2-Açılış
3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4-Divan Heyeti Seçimi
5-Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası
6-Mali Raporun Okunması ve İbrası
7-Tahmini Bütçe 
8-Dilek ve Temenniler
9-Yönetim Denetim ve Disiplin Kurulunun 
Seçimi
10-Kapanış

GENEL KURUL İLANI

Kozluca: Kadınlara Muhtar Olma 
Hakkı Tanınması Önemlidir

CHP Giresun Kadın Kolları Başkanı Ayça Kozluca ,kadınlara köy ihtiyar 
heyetlerinde seçme ve seçilme hakkı verilişinin 89.yıl dönümünü kutladı

Kozluca şöyle 
konuştu: “Bizler 
hep ülkemizdeki 

kadınların birçok gelişmiş 
ülkeden önce seçme ve 
seçilme hakkını kazanmış 
olmasıyla gurur duyduk. 
3 Nisan 1930’da beledi-
yelerde, 26 Ekim 1933’te 
köy ihtiyar heyetlerinde 
ve muhtarlıklarda, 5 Aralık 
1934’te parlamentoda 
seçme ve seçilme hakkına 
sahip olduk. 

6 Kasım 1933’de, Ay-
dın’ın Çine ilçesine bağlı 
Demircidere Köyü’nde 
seçimler yapıldığında, 
500’e yakın kişi oy kul-
landı. Sekiz aday içeri-
sinde, tek kadın aday Gül 
Esin idi. Seçimi kazanan 
da O oldu. Gül Esin’in 
Türkiye’nin ilk kadın muhtarı 
oluşunun köy halkı tarafından 
sevinçle karşılandığı, üç gün 
üç gece davullar çalınarak 
şenlikler yapıldığı tarih ki-
taplarına geçti. O, muhtarlığı 

döneminde köyünün sosyal ve 
ekonomik hayatına çok değerli 
katkılar sundu, özellikle kız 
çocuklarının okutulması için 
çaba harcadı. 

Kadınların bu hakka sahip 
olmasının üzerinden 89 yıl geç-

mesine rağmen, eşitlik adına 
kat etmemiz gereken çok me-
safe var. 2019 yılında yapılan 
yerel seçimlerin sonuçlarına 
göre, Türkiye’de toplam 50.217 
muhtarımız var. Bu muhtarların 
sadece yüzde 2’si kadın.  

Oysaki biz kadınlar, 
muhtarlığın demokrasinin 
temel taşı olduğunu çok 
iyi biliyoruz. Hangi evin 
tenceresinde et, hangi-
sinde dert pişer, en iyi 
muhtarlarımız bilir. Kimin 
düğünü, kimin cenazesi 
var, en iyi muhtarlarımız 
bilir. Kimin işsiz çocuğu, 
kimin borcu var; en iyi 
muhtarlarımız bilir. Şu bir 
gerçek ki; kadın muhtarla-
rın kapısı, mahalle sakin-
leri tarafından daha rahat 
çalınıyor. Sorunlar, kadın 
duyarlılığı ve yaratıcılığıy-
la daha kolay çözülüyor. 
Buna rağmen kadınlar, 
pek çok alanda olduğu 
gibi muhtarlıkta da eşit 
temsil edilmiyor. Kadın-
ların eşit temsil hakkına 

erişmesi için, öncelikle ülkeyi 
yönetenleri değiştirmeliyiz. İlk 
seçimlerde “ben kadın erkek 
eşitliğine inanmıyorum” diyen 
zihniyeti sandığa gömmeliyiz.”-
dedi.    Haber: Fatma Uğurlu

İŞKUR’un Giresun’da 2.867 işsiz vatandaşı işe yerleştirdiği açıklandı

iSKUR FABRiKA GiBi...
Giresun İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı dün yapıldı... Vali Yardımcısı  

Davut SİNANOĞLU başkanlığında yapılan toplantıda ilin son durumu ele alındı

Çalışma ve İş 
Kurumu İl 

Müdürü Mustafa SARI 
tarafından kurula, 
Kurumun 2022  yılı 
çalışmaları hakkında  
bilgi verdi.

Sarı, “İŞKUR olarak 
çalışma hayatının 
kalbinde çok önemli 
bir sorumluluk üstlen-
diklerini, iş arayanlar 
ile işverenleri birbir-
leriyle buluşturduk-
larını, İşbaşı Eğitim 
Programı ve Mesleki 
Eğitim Kurslarıyla iş kurmakta 
zorlanan vatandaşlara beceri 
kazandırdıklarını, istihdam-
da kalıcı olmalarına katkı 
sağladıklarını, İş ve Meslek 
Danışmanlığı  hizmeti ile   iş 
arayanlara, işverenlere ve 
meslek seçme aşamasındaki 
olan öğrencilere danışmanlık 
yaptıklarını, İşsizlik Sigortası 
ve Kısa Çalışma Ödeneği gibi 
kıymetli uygulamalar ile  çalı-
şan vatandaşları  koruduklarını 
ve iş arama sürecinde olanları 
desteklediklerini söyledi.

 Sarı”Yılın ilk dokuz  ay-
lık dönemi içinde,  Kuruma   
13.705 kadın, 14.545 erkek 
olmak üzere toplam 28.250 iş 
arayan vatandaşımızın  başvu-
ruda bulunduğu, aynı dönem 
içinde  kamu sektöründen 34, 
özel sektörden 4.001 kişi ol-
mak üzere toplam  4.035 kişilik 
açık iş talebi alındığını,  bu 

dönem içinde    kamuya 67,  
özel sektöre  ait işyerlerine ise 
99 Engelli ve 2.768 normal iş-
siz olmak üzere toplam  2.867 
işsiz vatandaşımızın yerleşti-
rildiği, ilk dokuz  aylık dönem 
içinde istihdama kazandırılan 
kamu ve özel sektör toplam 
işçi sayısının  ise 2.934 kişiye 
ulaştığı, bu dönemde 450 
kurs ve program düzenlendi-
ğini, programlara 1.429 kadın 
ve 826 erkek  olmak üzere 
toplam 2.255   işsiz vatanda-
şın katıldığını, MEK kapsa-
mında (İstihdam Garantili) 4  
Kurs programı düzenlendiğini, 
bu programlara 52 kadın, 27 
erkek olmak üzere toplam 79 
işsiz vatandaşın  katıldığını,  İl 
genelinde faaliyet gösteren 2+ 
istihdamlı özel sektöre yönelik 
işyerlerinde 423 İşbaşı Eğitim 
Programının açıldığını dile 
getirdi.

Haber: Hakan Çelebi



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

427 Ekim 
2022 Perşembe www.giresungundem.com

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Fatih TANRIVERDİ
0(530) 514 17 00

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

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

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

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

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

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

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

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

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

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

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

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

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

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

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

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

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

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

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
                                

   ENGİN MEYVACI 

BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

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

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

1 2
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Her 
türlü insert 
tasarımızın 

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

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

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

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

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

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

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

Sevgili dostlar, 
Değerli canlar; 
Cumhuriyet haftası nede-

niyle; 
Anılara yönelik olarak 

yaptığımız ‘cumhuriyet 
bayramı’ konulu sohbetimize 
kaldığımız yerden devam 
ediyoruz... 

Bugünkü sohbetimiz;
Bundan tam 85 yıl önce... 
Yani 29 Ekim 1937 tari-

hinde; 
Küçücük bir yerleşke olan 

Dereli Nahiyesinde yapılan 
‘cumhuriyet bayramı’ etkinliği 
üzerine olacak... 

Küçücük bir ‘yerleşke’ 
diyorum; 

Çünkü sohbetini yapmak 
istediğimiz Dereli merkez 
yerleşkesi her ne kadar 1926 
yılında ‘Nahiye’ statüsüne 
kavuşsa da... 

1937 yılında daha henüz 
11 yaşındadır... 

Ve ‘kurumsal teşkilatlan-
mayı’ henüz daha tamamla-
mamıştır... 

Nahiye yerleşkesinde; 

İdari bina olarak ‘Nahiye 
Müdürlüğü’ binası... 

Kemer Köprünün tam aya-
ğının dibinde bir Karakol... 

1933 yılında 5 yıllık eği-
tim-öğretim vermeye başla-
yan bir İlkokul... 

Henüz ‘otel’ kültürü yerleş-
mediği için; 

Kervan Yolu kültürüne 
dayalı konaklama gereksi-
nimlerini karşılayan birkaç 
-Yol-Geçen Han’ı- bulun-
maktadır... 

Ve birde Nahiyede yaşa-
yanların ve konaklayanların 
ibadetlerini yapmak için 
1887 yılında yapılan tarihi bir 
Camisi vardır.. 

Bu resmi kurumsal yapı-
laşmanın dışındaysa; 

Bir-iki tane somun ekmeği 
çıkaran fırın... 

Yine birkaç tane Kahve-
hane... 

Ve bunlarla birlikte gaz, 
tuz ve bez satan beş-on 
esnaf anca vardır... 

Yıl; 1937 

Dereli Nahiyesi 11 yaşın-
dadır... 

Nahiyenin idaresini ‘Ce-
mal Müdür’ olarak hafızalara 
kazınan idealist müdür Ce-
mal Çetin yapmaktadır... 

Yıl; 1937 
Dereli Nahiyesi 11 yaşın-

dadır... 
1933 yılında eğitim-öğre-

time başlayan İlkokul, henüz 
mezun vermemiş olup, ilk 
kayıt olan öğrencileri daha 4. 
sınıftadır... 

Ve sözünü ettiğimiz Dereli 
Nahiyesi İlkokulunun; 

O tarihlerde ikisi asil ve 
ikisi yedek olmak üzere sa-
dece ve sadece 4 öğretmeni 
vardır... 

Ve bu öğretmenlerden adı 
Hamit Güven olan öğretmen; 

Sadece eğitiminden so-
rumlu olduğu öğrencileriyle 
değil, aynı zamanda ‘Nahiye 
Yerleşkesinin’ sosyal, kültü-
rel, mülki idareye katılımcı 
yanıyla da en öne çıkanlar-
dandır... 

Yani kısaca demem o ki; 
Nahiye Binasının yanına 

tanzim edilen ‘ilçe parkını’ 
öğrencileriyle ve imece birlik-
teliğiyle Nahiye Yerleşkesine 
bir ‘park’ kazandırmıştır... 

Halkevleri etkinliği kapsa-
mında; 

Dereli Nahiyesine ilk 
‘bataryalı radyoyu’ getirme 
öncülüğünü yapan yine öğ-
retmen Hamit Güven’dir... 

En güzel şekilde ‘Cumhu-
riyet Bayramımı’ kutlanacak; 

Bu organizasyonun ön-
cülüğünü yapanların içinde 
yine Hamit Güven vardır... 

Ve işin en güzel yanı da; 
Nahiye ölçeğinde yapılan 

bütün ‘etkinlikleri’ fotoğrafla-
yarak yine kayıt altına alan 
Hamit Güven öğretmendir... 

Yıl; 1937 
Cumhuriyet 14, Dereli 

Nahiyesi 11 yaşındadır... 
Nahiye Müdürü Cemal 

Çetin’in öncülüğünde Ku-
lakkaya Yolu üzerinden 
‘Atatürk’ün Büstü’ davul-zur-
na eşliğinde ve coşkulu bir 
katılımla Nahiye Merkezinde 
tanzim edilen ‘İlçe Parkı-
na’ getirilip ve ‘cumhuriyet 
bayramı’ öncesinden getirilip 
yerleştirilir... 

(O tarihlerde Nahiye ile 
Giresun arası karayolu 
yoktur.)

Yıl; 1937 
Atatürk Büstü getirilip 

Nahiye Parkına yerleştiril-
miştir... 

Ve o sene ‘Cumhuriyet 
Bayramının’ daha görkem-
li ve davul-zurna ile daha 
coşkulu yapılması düşünül-
mektedir... 

Davul-zurnayla yapılması 
düşünülmektedir; 

Çünkü bölgenin en ünlü 
ve büyük zurnacısı olarak 
bilinen ‘Zurnacı Deli Mustafa’ 
unvanlı ‘Bektaşo Zurnacı 
Mustafa’ bu Nahiyeden 
olurda ‘cumhuriyet bayramı’ 
nasıl görkemli ve coşkulu 
kutlanmaz? 

Yıl: 1937 
Dereli Nahiyesi o yıl 

‘Cumhuriyet Bayramını’ bu 
zamana kadar yapılmamış 
ve görülmemiş etkinliklerle 
kutlamak istiyor... 

Nahiye Müdürü öğretmen 
Hamit Güven ile kafa-kafaya 
veriyor ve şu etkinliklerin 
yapılması düşünülüyor; 

“Hayatında hiç futbol 
oynamasa da, askerde, 
gurbette futbol maçı seyre-
denlerden -orta yaş genç-
lerden- cumhuriyet bayramı 
günü gösteri maçı yapmak 
için ‘karşılaşacak’ iki futbol 
takımı kuralım..” 

Nahiye müdürlüğü olarak; 
Her iki takımında giyeceği 

donları ve formayı biz yaptı-
ralım... 

Vilayet merkezinden de bir 
futbol topu bulalım... 

Ve bulduğumuz bu futbol 
topunu Nahiyenin Demirbaş 
Defterine kayıt altına ala-
lım... 

Cumhuriyet Bayramı baş-
ta olmak üzere, bütün milli 
bayramlarda ‘futbol karşılaş-
ması’ yaptıralım diyorlar... 

Yıl: 1937 
Cumhuriyet Bayramı 

törenleri;
Nahiyenin ilçe parkındaki 

Atatürk Büstünün önünde 
yapılıyor... 

Öğrenciler şiirlerini burada 
okuyor... 

Cumhuriyetle ilgili coşkulu 
konuşmalar Atatürk’ün önün-
de oluyor... 

O günleri bire-bir yaşayan 
büyüklerden edindiğimiz 
bilgilere göre, yapılan diğer 
etkinliklerse şöyleymiş; 

Törenin yapıldığı açık 
alanda altı kişi bir tarafta, 
bir diğer altı kişi karşı tarafta 
‘halat çekme’ yarışmaları 
yapılırmış... 

‘Tosun Paşa’ filminde 
olduğu gibi ‘ağızda kaşıkla 
yumurta taşıma’ yarışması 
coşkulara ‘coşku’ katarmış... 

Özetlersek, şöyle özetle-
mek isterim; 

O günlerde yaşanan ‘ortak 
değerler’ sen-ben kavgası 
yapılmadan hep birlikte ‘tek 
yürek’ ve ‘tek yumruk’ oluna-
rak yaşanırmış... 

Hatta ve hatta; 
Cumhuriyet başta olmak 

üzere, onun kurucusu olan 
Atatürk’ün ilke ve yenilikle-
rine ‘dil uzatmaya’ kalkanlar 
yadırganır ve ayıplanırmış... 

Her neyse... 
Sözü daha fazla uzatma-

yayım... 
Yarın bir başka ‘cumhu-

riyet anısı’ üzerine sohbet 
edeceğiz... 

Şimdilik; 
Hoş ve hoşça kalınız... 
Görselde paylaştığım 

fotoğraflarla ilgili bilgi notu; 
Futbol Takımı fotoğrafı 

her ne kadar Mustafa Dağ’ın 
arşivinde saklanıp muhafaza 
edilse de, her iki fotoğrafta o 
yılların en sosyal öğretmeni 
Hamit Güven’in kamerasın-
dan arşivlere girmiştir...
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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

527 Ekim 
2022 Perşembe www.giresungundem.com

Yasal Süreç 
Başlatıldı!

Kardal, Galibiyeti 
Taraftarlara Armağan Etti
Yeşilyurt D.Ç Ofspor’u 

2-0 yenerek sahasın-
daki İlk galibiyetini alan Amber 
Çay Eynesil Belediyespor’da 
teknik direktör Hasan Uğur 
Kardal “ Galip geldiğimiz ve 
üst sıralarda kaldığımız için 
mutluyuz“ dedi. Amber Çay 
Eynesil Belediyespor teknik 
direktörü Hasan Uğur Kardal 
“8 günde 3.maçımızı oynadık. 
Ligin lideri Karaman Fk ve 
kupada Manisa Fk maçlarını 
oyunsal anlamda ezilmesekte 
sonucun istediğimiz gibi olma-
ması bizleri üzmüştü. Bunun 
yanı sıra perşembe günü yola 
çıkıp çarşamba günü Eynesil’e 
dönebildik. Zorlu bi seyahat 
ve maç programının ardından 
bölgemizin takımı Ofspor’a 
karşı da zorlu bir maça 
çıkacağımızın bilincindeydik. 
Play off hattında kalmak ve iç 
sahada ilk galibiyetimizi almak 
için galip gelmek istiyorduk. 

Rakibimizi çok iyi analiz ettik. 
Savunmayı önde kuran ve 
uzun toplarla forvet hattını 
pozisyona sokmaya çalışan 
bir ekipti. Bizde hazırlıklarımızı 
buna göre yaptık. 

İlk yarıda 7-8 net pozisyo-
nun 2 tanesini değerlendirdik 
ve soyunma odasına önde 
girdik. İkinci yarıda skorun 
avantajını kullandık diyebili-
rim. Çünkü içeride taraftarımı-
za galibiyet armağan etmek 
istiyorduk. Daha dengeli ve 
net savunma yaparak maçı 
tamamladık. Galip geldiğimiz 
ve üst sıralarda kaldığımız 
için mutluyuz. Oyuncularımı 
kutluyorum. Taraftarlarımı-
za çok teşekkür ediyorum. 
Bu hafta ligin favorilerinden 
Iğdırspor’a karşı oynayaca-
ğız. Çalışmalarımıza baş-
ladık. Oradan da en faydalı 
oyun ve skorla dönmek 
istiyoruz.”ifadelerini kullandı.

Görele Masterler, 
Son Sıraya Demir Attı

Türkiye Masterler Birliği 
Futbol Federasyonu 

Kenan Kahraman Sezonu A 
Grubu 4. hafta maçında Gö-
rele Masterler, deplasmanda 
Altunbaş Yapı Veteranlar’a 1-0 
mağlup oldu . 

Kötü gidişata bir türlü dur 
diyemeyen Giresun ekibi, 
henüz puanla tanışamadı. 
Yeşil-beyazlılar, haftayı yine 
son sırada kapattı. 

A Grubunda oynanan diğer 
müsabakalarda alınan sonuç-
lar şöyle;

 Of Masterler-Sürmene 

Masterler: 0-1
Çarşıbaşı Veteranlar-Vakfı-

kebir Veteranlar: 0-1 
Grupta puan tablosunda 

10’ar puanı paylaşan takım-
lardan Vakfıkebir Veteranlar 
1’nci, Altunbaş Yapı Veteranlar 
2’nci sırada haftayı tamamladı. 
4 puanlı 3 takımdan Yomra 
Veteranlar 3’ncü, Çarşıbaşı 
Veteranlar 4’ncü, Sürme-
ne Masterler 5’nci, 1 puanı 
bulunan Of Masterler 6’ncı 
ve henüz puanı bulunmayan 
Görele Masterler 7’nci sırada 
yer aldı. 

Spor Toto Süper Lig 
ekiplerinden Bitexen 

Giresunspor, MKE Ankara-
gücü karşılaşması sonrası 
taşkınlık çıkarmak ve saldırı 
gerçekleştirmek isteyen kişiler 
hakkında yasal süreç başlatıl-
dığını bildirdi.

Kulübün internet sitesin-
den yapılan açıklamada, 
ligin 11. haftasında oynanan 
MKE Ankaragücü maçının 
ardından 15-20 kişilik bir grup 
tarafından çıkartılmak istenen 
taşkınlık ve saldırı girişimi 
kınandı.

“Bu kişilerin kanun önünde 
gerekli cezayı alabilmesi için 
yasal süreci başlattığımı-
zın bilinmesini kamuoyuna 
duyururuz.” ifadesi kullanılan 

açıklamada, şunlar kaydedil-
di: “Kulübümüze operasyon 
çekmek isteyerek teknik 
heyet ve futbolcularımız başta 
olmak üzere, yeşil-beyazlı 
camiamıza dil uzatıp takımın 
huzurunu bozmaya çalışan-
lara Giresun halkı zamanı 
geldiğinde gereken cevabı 
verecektir. Yağmur, çamur 
demeden her zaman yeşil-be-
yazlı formanın yanında olan 
binlerce Giresunspor taraftarı-
nın tepkisini çeken bu menfur 
olay, Giresun adına üzüntü 
vericidir. Giresunspor’umuz 
her zaman olduğu gibi bugün 
de çotanak armanın etrafında 
kenetlenmiş gerçek taraftarla-
rıyla Süper Lig’deki mücade-
lesine devam edecektir.”

TFF Hasan Doğan Milli 
Takımlar Kamp ve 
Eğitim Tesisleri’nde 

düzenlenen bilgilendirme 
toplantısına Türkiye Futbol 
Federasyonu Başkanı Meh-
met Büyükekşi, TFF Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Genel Sekreter 
Kadir Kardaş ile MHK Başka-
nı Sabri Çelik, MHK Başkan 
Vekili ve VAR Sorumlusu 
Murat Ilgaz, MHK Üyesi Ahmet 
İbanoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı 
Başkanı Ali Koç, 1’inci Lig Ku-
lüpler Birliği Derneği Başkanı 
Murat Özkaya, Süper Lig ve 
1’inci Lig kulüp başkanları, 
yöneticileri, idari temsilcileri, 
teknik direktörleri ve takım 
kaptanları katıldı.

“SON DERECE VE-
RİMLİ BİR VAR TEK-
NOLOJİSİ VAR”

Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanı Mehmet Büyükekşi 
toplantıda yaptığı konuşma-
da, Süper Lig’in, dünyanın en 
değerli liglerinden biri olma 
potansiyeline sahip olduğu-
nu belirterek, “Elimizde etkin 
kullanıldığında son derece 
verimli bir VAR teknolojisi var. 
Dünyanın en tutkulu taraf-
tarları Türkiye’de. Üstelik bu 
spora gönül vermiş çok değerli 
markalar, uluslararası kuru-
luşlar, Türk futboluna yatırım 
yapıyorlar. Şimdi size Türkçe-
mizin en güzel kelimelerinden 
biri hakkında bir hatırlatma 
yapmak istiyorum. Davaları-
mızı hakimlere teslim ediyo-
ruz. Sağlığımızı hekimlere… 
Maçlarımızı hakemlere… Bu 
3 kelime de Hikmet sözcüğün-
den türetilir. Hüküm kökünden 

gelir ve üçünün de ortak bir 
özelliği vardır. Davalarda da, 
hastalıklarda da, maçlarda da, 
hakimin, hekimin ve hakemin 
önüne gelen konu, daha önce 
birebir aynısı yaşanmamış, 
kendine has özellikleri olan, 
nevi şahsına münhasır bir 
olaydır. Bu üç meslek grubu-
nun da erbabına, biz, tekrarı 
olmayan, birebir benzeri 
yaşanmamış bir konuda karar 
verme yetkisi veriyoruz. Bu 
mevkideki insanların tecrübe 
sahibi, bilge insanlar olması 
önemlidir çünkü doğru teşhis-
ler, doğru kararlar, yaşanmış-
lıkla ve muhakeme gücüyle 
gelir. Biraz evvel yukarıda 
saydığım, futbolumuza ait 
güzel şeylerin yanında, Türk 
futbolunu layık olduğu yere 
getirmek istiyorsak en az 2 
şeye daha ihtiyacımız olduğu 
gerçeğini kabul etmeliyiz. Bu 
saydığım avantajlara eşlik 
edecek düzeyde yüksek per-
formanslı, deneyimli, bilge bir 
hakem havuzuna. TFF’nin bir 
“taraf “olmadığının bilinmesine 
ve tüm paydaşlarımızın sakin, 
kontrollü ve çözüm odaklı 
hareket etmelerine. “

“BİR MAÇTAKİ 
POZİSYON İÇİN BAŞ-
KA MAÇA BAKARAK 
KARAR VERİLEMEZ”

Bir hakim için iki dava 
birbirinin aynısı olmadığı gibi, 
bir doktor için de iki hastanın 
koşullarının aynı olmadığını 
kaydeden Büyükekşi, “Aynı bu 
mantıkla bir maçtaki pozisyon 
ihlal mi değil mi, bir başka 
maça bakarak karar verile-
mez. Bu ancak doğru teşhisle, 

eğitimle, deneyimle ve imkan-
lardan istifade edilerek zaman 
içinde mükemmelleşecek 
bir yetenektir. Bu anlattığım 
futbolumuz için çok önemli 
bir meseledir. Bugüne kadar 
yapılmamış, üzerinde durul-
mamış ama 4 aydır kararlılıkla 
ilerleyen bir federasyon strate-
jisidir” şeklinde konuştu.

“BİZİMLE BİRLİKTE 
ÇÖZÜM ÜRETMEYE 
DAVET EDİYORUM”

Geçtiğimiz 11 haftalık 
süreçte bazı hakem perfor-
manslarının çok eleştirildiğini 
kaydeden TFF Başkanı, “Bu 
eleştirilerin bazılarını, ha-
kemlerimizin formsuz perfor-
manslarına bağlı olarak haklı 
bulduğumu da itiraf edeyim. 
Fakat şunun unutulmamasını 
rica ediyorum; bazı hataları 
düzeltelim derken yeni hatalar 
yapma lüksümüz yok. Böylesi-
ne bir rekabetin yaşandığı bu 
kritik haftalarda kolay olmasa 
da, tüm kulüp yöneticilerimizi, 
medya mensuplarımızı ve fikir 
önderlerimizi, her şart altında 
sakin olmaya, ortak problemle-
rin üstesinden gelebilmek için 
karşımızda değil yanımızda 
olmaya, bizimle birlikte çözüm 
üretmeye davet ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

“TFF ASLA 
TARAF DEĞİLDİR”

Medyada Merkez Hakem 
Kurulu’na, hakemlerimize ve 
federasyona yönelik bazı eleş-
tirileri sert ve haksız buldu-
ğunu da vurgulayan Mehmet 
Büyükekşi, “Sizi temin ederim 
TFF asla taraf değildir. Yan-

lışları ve eksikleri aynı sizler 
gibi gören, kendini var gücüyle 
ve bütün imkanlarıyla kalıcı 
çözümler üretmeye adamış bir 
kurumdur. Bir bütün olarak ha-
reket etmeliyiz. Birlikte hareket 
etmemiz halinde üstesinden 
gelemeyeceğimiz hiçbir sorun 
kalmayacaktır. Buna tüm 
kalbimle inanıyorum. Siz de 
inanın” sözleriyle konuşmasını 
bitirdi.

ILGAZ’DAN 
VAR SUNUMU

Başkan Mehmet 
Büyükekşi’nin konuşmasının 
ardından MHK Başkan Vekili 
ve VAR Sorumlusu Murat Il-
gaz, VAR kadrosunda yer alan 
12 hakemi sahneye çağırarak 
katılımcılara tanıttı. Ilgaz daha 
sonra ise yaptığı sunumla, 
VAR Sistemi’nin işleyiş şekli, 
VAR ve AVAR hakemlerinin 
görevleri ve VAR Protokolü’nü 
ekranda pozisyonlarla örnek-
lendirerek bilgilendirmede 
bulundu.

KULÜP 
BAŞKANLARI VAR 
DENEYİMİ YAŞADI

Merkez Hakem Kurulu 
Başkan Vekili Murat Ilgaz’ın 
VAR sunumunun ardından 
bilgilendirme toplantısını takip 
eden kulüp başkanları, teknik 
direktör ve futbolcular, VAR 
Merkezi’nde canlı maç ve 
hazırlanan demolar üzerin-
de VAR hakemliği deneyimi 
yaşadı. VAR protokolü çer-
çevesinde kritik pozisyonları 
değerlendiren katılımcılar, 
ofsayt çizgilerini de kendileri 
çizdiler.

BUYUKEKSi ‘TFF ASLA
TARAF DEGiLDiR’
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1’inci 
Lig Kulüpler Birliği üyelerine yönelik VAR Sistemi Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi
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(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 627 Ekim 2022 Perşembe

 

 

 

‘BiZ BiZE YETERiZ’

Spor Toto Bölgesel Ama-
tör Ligi 4.grupta mücadele 
eden  Görelespor’un ligdeki 
gidişatına isyan eden Uç 
Beyleri taraftar grubu, “artık 
yeter” diyerek yönetimi 
istifaya davet etti. 

Uç Beyleri taraftar grubu 
yaptığı açıklamada“ Yöne-
time geldiği günden beri 
bir tane olumlu hareketi 
olmayan mevcut yönetim 
bu senede devam kararı 
alıp,iddialı kadro kurma 
sözü vermiştir.Alt yapıdan 
A takıma kadar her kate-
goride Görelespor’umuza 
yakışmayacak kararlar alıp 
tarihinin belkide en kötü 
yönetimi olup hayal satma-
ya devam etmektedir.Tek 
isteğimiz daha fazla elinize 
yüzünüze bulaştırmadan 
bu takım üzerinden ellerini 
çekmeniz..Aksi taktirde 
UÇBEYLERİ olarak sazı 
elimize alacağız.. Yapa-
mıyorsunuz futboldan 
anlamıyorsunuz bu iş sizle 
yürümez dedik alan mı var 
? yapan mı var ? dediniz 
kendinizde topu taca atıp 

zaman kazandınız gelinen 
durumda yıllardır sezon 
başlarında uçan takım ka-
çan takım kuruyoruz deyip 
bizi de kendinizi de kan-
dırdınız Göreleli topçular 
burayı karıştırıyor dediniz 
tasfiye ettiniz gelinen 
sonraki durumda herkes 
tarafından tahmin edilecek 
durum beğenmediğiniz 
Göreleli topçular da olsa 
en kötü bu halde olurduk 
burdan açıkça ilan ediyo-
ruz burası GÖRELE bir 
futbol şehri ve siz futboldan 
anlamayan yöneticilerimiz 
en kısa sürede istifa edip 
kulübün önünü açınız bizim 
sevdamız liglere değil 
GÖRELELİ bir başkan ve 
yönetim Görele çocukları-
nın da içinde olduğu bir ta-
kımla gerekirse bir alt ligde 
en azından şerefli onurlu 
bir şekilde mücadeleye her 
zaman hazır olduğumuzu 
bilmenizi isteriz … Biz bize 
yeteriz çünkü biz GÖRE-
LELİYİZ..Ne bizi ne de 
kendinizi yorun İstifa edin“ 
dedi.

FIRAT AKYOL TV
YOUTUBE KANALI

Dünyaya Açılan Pencereniz
Sizin Kanalınız

YouTube
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Spor Toto Süper 
Lig’de zirve yarışında 
haftalar ilerledikçe 

rekabet artarken, Fenerbahçe 
1 maç eksiğine rağmen liderlik 
koltuğuna oturdu. Ligde ilk 8 
sırada yer alan takımlar, 11 
hafta sonunda 1’er puan farkla 
sıralanıyor. Alt sıralar ise çok 
karışık. Ligin dibinde Ümrani-
yespor var.Haftalardır kazana-
mayan Giresunspor ise küme 
düşme hattında yer aldı.

Süper Lig’de 11. haftada 
oynanan 9 maçta toplam 21 
gol atıldı. Söz konusu müsa-
bakaların 4’ünde ev sahibi, 2’ 
sinde de deplasman takım-
ları kazandı. 3 karşılaşmada 
ise taraflar birbirine üstünlük 
sağlayamadı. Fenerbahçe 
ve Trabzonspor’un kayıpsız 
geçtiği haftada Başakşehir ve 
Beşiktaş mağlup, Galatasa-
ray ise beraberlikle sahadan 
ayrıldı. 

Bu sezon aldığı flaş sonuç-
larla liderlik yarışında olan 
Adana Demirspor, Konyaspor 
ile oynadığı mücadeleden 
1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, 
evinde yine kazandı

Haftanın en önemli karşı-
laşmasında Fenerbahçe, ligin 
en az gol yiyen takımı Medipol 
Başakşehir’i ağırladı. Yüksek 
tempoya sahne olan maçın 
son dakikalarına girilirken 
sarı-lacivertliler, Rossi’nin aya-
ğından bulduğu golle sahadan 
1-0’lık sonuçla ayrıldı. Fener-

bahçe bu 
galibiyetle 
birlikte ligde 
üst üste 3., 
bu sezonki 
7. galibi-
yetini elde 
ederek 23 
puana ulaştı 
ve liderlik 
koltuğuna 
oturdu. 

Başakşehir ise bu sonucun 
ardından 20 puanla 4. sırada 
kaldı.

Trabzonspor, 
seriyi sürdürüyor

Ligde üst üste aldığı bera-
berlikler sonrası çıkış arayan 
Sivasspor’u konuk eden 
Trabzonspor, Marek Hamsik’in 
golüyle rakibini 1-0 mağlup 
etti. Bordo-mavililer böylelikle 
puanını 21’e yükseltti. Öte 
yandan Karadeniz ekibi, saha-
sında yenilmezlik serisini 30 
maça çıkardı.

Galatasaray, son 
dakikada yıkıldı

Son haftalarda yaşadığı 
puan kayıpları ile zirve yarışın-

da yara alan Galatasaray, Nef 
Stadyumu’nda Corendon Alan-
yaspor’a karşı 2-0 öne geçtiği 
maçta rakibiyle 2-2 berabere 
kaldı. 45 bin taraftarı önünde 
üstünlüğünü koruyamayan 
İstanbul ekibi, mücadeleyi de 9 
kişi tamamladı.

Beşiktaş, 
Hatay’da yara aldı

Hatayspor karşılaşması 
öncesi son 5 lig maçında 
yalnızca 1 galibiyeti bulu-
nan Beşiktaş, 31. saniyede 
öne geçtiği müsabakayı 2-1 
kaybetti. Güney ekibi, 90. 
dakikada bulduğu golle hane-
sine 3 puan yazdırırken, ateş 
hattından çıkmış oldu. Volkan 
Demirel’in göreve gelmesiyle 
birlikte Hatayspor son 4 maçta 
9 puan topladı.

Gol krallığında 
zirve Valencia’nın

Süper Lig’de gol krallığı tab-
losunda 10 golle Fenerbahçeli 
Enner Valencia ilk basamakta 
bulunuyor. Antalyaspor’un 
forveti Haji Wright 7 golle 
ikinci sırada yer aldı. Fatih 
Karagümrük’ün gol yükünü 
çeken isimlerden Fabio Borini 
7, Mbaye Diagne ise 6 golle 
rakiplerini izliyor.

Giresunspor Nereye?
En son Kasımpaşa maçında 

3 puanı hanesine yazdıran 
Giresunspor, galibiyeti unutun-
ca küme düşme hattının içinde 
kendini buldu.

7 haftadır kazanamayan 
Çotanaklar, bu süre zarfında 
sadece 3 puan toplayabildi ve 
Taraftarlarını bir hayli üzdü.

ATES HER TARAFI SARDI
Spor Toto Süper Lig’de zirve yarışında haftalar ilerledikçe rekabet artar-

ken, Fenerbahçe 1 maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturdu.


