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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
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GİRESUN BELEDİYE 
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DEPREME NASIL 
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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
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU
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Palyatif Bakım

SENİN YOKLUĞUNDA 
NELERMİ OLDU 

MEYDANLARI KİMLER Mİ 
DOLDURDU
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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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ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA
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GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 
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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
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UĞUR GEZİCİ
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 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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Palyatif Bakım

Akıllı Kuş İki Ayağıyla 
Tuzağa Düşermiş!

 

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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Palyatif Bakım

Ahmed 
ÇITLAKOĞLU

BEKTAŞ Yayla 
yolunda mutlu son!..

Yıllardır (takriben 4-5 yıldır) 
hiçbir siyasetçi ve bürokratın il-
gilenmediği, görmediği Kulakka-
ya-Bektaş yayla yolunda nihayet 
mutlu sona gelindi…

Kulakkaya-Bektaş arası yol, 
Yeşil Yol Projesi kapsamın-
da DOKAP’ın da desteğiyle 
Giresun İl Özel İdaresi tarafın-
dan sıcak asfaltla kaplanmış 
bulunuyor…

***
Daha önce eleştirdiğimiz, 

gündeme taşıdığımız bir eksikli-
ğin giderilmiş olmasını takdir et-
mek; İnsanî ve İslâmî bir haslet 
olsa gerektir…

***
‼ Ancak bugünü iyi değer-

lendirebilmek için geçmişi de iyi 
hatırlamak gerekir:

“Yazılan ve söylenilenleri sa-

ğır sultanlar duyduğu halde, bir 
ilin valisi, milletvekilleri, il genel 
meclisi üyeleri, iktidarın il-ilçe 
teşkilat başkanları görmüyor ve 
duymuyorsa; bundan böyle artık 
kime ne söyleyelim, derdimizi 
kime anlatalım?!..

***
Bu yolun görülmesi için “Gö-

ren Bakan” lazım dedik, Bakan-
lara sesimizi ulaştıran olmadı.

DEVAMI 2’DE

Giresun-Dereli-Tamde-
re-Eğrlbel Geçiti D-865 

kot  (2.240 M.) No’lu Karayo-
lunda, Karayolları Ekipleri Kar-
la Mücadeye başladı. Buzlu 

kesimler tuz-
lanmaktadır.

Yola 
çıkan araç 
Sürücüleri 
Kar Lastik-
le-Zincir-Çek-
me Halatı 
araçlarında 
bulundurma-

ları gerekmektedir.
Geçen kış gecici olarak 

açılan, Eğribel tünelinin bir 
Tüpünün bu kış bastırmadan 
açılması önem arzetmektedir. 
Tuzlanmaktadır.

Eğribel’e ikinci kar yağdı

Haber: Hasan Seyis

TÜMFED, geniş katılımlı bir TSM yarışması düzenledi
GiRESUN MUSiKi CEMiYETi BiRiNCi OLDU

Türk Musiki Federasyonu( 
TÜMFED) tarafından 

İskenderun’ da  düzenlenen TSM 
yarışmasına  katılan Giresun Mu-
siki Cemiyeti birinci gelerek büyük 
ses getirdi.

Yarışmaya, Musiki Cemiyeti 
Başkanı Seher Genç Ataün, Koro 
Şefi Muammer Usta ve Koordina-
tör Ahmet Çetin Karamehmetoğlu’ 
nun öncülüğünde 30 kişilik ekiple 
katılan Musiki Cemiyeti’ nin bu 
olağanüstü başarısı büyük takdir 
topladı.Musiki Cemiyeti’ ni birinci 

yapan TSM sanatçımız Eda Koca 
Bayraktar, sahne aldığında güftesi 
Güngör Güler’ e, Bestesi Faruk 
Gültaşlı’ ya ait, ‘ Gece Aksın Suya’ 
adlı şarkıyı seslendirdi.İşte bu 
şarkı alkış yağmuru altında Gire-
sun Musiki Cemiyeti’ ne birincilik 
getirdi.  SAYFA 2’DE

Haber:Namık Baltaoğlu

Giresun Hükümet 
Konağı önünde 
düzenlenen törende, 

Vali Enver Ünlü ve Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 
Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Saat 9.05’te sirenlerin çal-
masıyla saygı duruşunda bulu-
nuldu. Bu sırada kara yolundan 
geçen sürücüler de araçların-
dan inerek saygı duruşunda 
bulundu.

Çelenk sunma töreninin 
ardından Giresun Belediyesi 
Kültür ve Fuar Merkezi Konfe-
rans Salonu’nda anma progra-
mı organize edildi.

İl genelinde çeşitli ya-
rışmalarda dereceye giren 
öğrencilere ödüllerinin verildiği 
programda, Giresun Jandarma 
Bölge Komutanlığı “Atatürk” 
konulu sunum yaptı, öğrenciler 
oratoryo sundu.

Programa Vali Ünlü, Beledi-
ye Başkanı Şenlikoğlu ile Gire-
sun Jandarma Bölge Komutanı 
Tümgeneral Selçuk Yıldırım, 
Giresun Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Jan-
darma Komutanı Albay Özgür 
Özer, İl Emniyet Müdürü Recep 
Güzelyazıcı, kurum müdürleri, 
siyasi parti ve sivil toplum ku-
ruluşu temsilcileri ile öğrenciler 
katıldı.  GİRESUN (AA)

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk,ölüm yıldönümünde dün törenlerle anıldı
ATATURK SAYGIYLA ANILDI

NECATi TIGLI TEPKiLi
CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı; Espiye’deki maden 

arama raporunun değiştirildiğini öne sürerek iktidarı eleştirdi SA
YF

A 
2’

DE

DERELi’DE NiMET OZBEK DEVRi
İyi Parti Dereli İlçe Başkanlığına Nimet Özbek seçildi. Dün yapılan kongrede 

Söz alan Özbek İyi Parti’nin ilk seçimde iktidara geleceğini söyledi

Tek liste ile girilen 
seçimde Özbek  
salonda bol bol 

alkış aldı.Özbek kurucu 
başkan İsmail Bektaş’a da 
hizmetleri nedeniyle teşek-
kür etti.Kongrede Giresun 
Belediye Meclis üyesi 
Harun Cici de partililere 
hitaben bir konuşma yaptı.

Haber: Mustafa Cici

İbaş Meskenlerde 
Suyu %25 İndirdi
Yağlıdere ilçesinde 

3.5 yıldır suya zam 
yapmayan, bununla birlikte 
KDV’yi %8’den %1’e dü-
şüren Başkan Yaşar İbaş 
Kasım ayı meclis toplantı-
sında alınan karar doğrul-
tusunda meskenlere suyu 
% 25 indirim yaptı.

SAYFA  3’TE

Bem BİR Sen Giresun Şube Başkanı 
Muslihiddin Aydın,Gündem Gazetesi’ni 

ziyaret etti. Sendika olarak medya ve sivil toplum 
örgütleri ile iletişime büyük önem verdiklerini an-
latan Aydın,bu çerçevede ilin medya kuruluşlarını 
ziyaret ettiklerini ifade etti.Aydın, “Sendika olarak 
çalışan arkadaşlarımızın refahı ve mutluluğu için 
elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 2’DE

Başkan Muslihiddin Aydın’dan 
Gündem Gazetesi’ne Ziyaret
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)
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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 Yayla yolunda mutlu son!..
Bu yolun görülme-

si için illâ “Cumhur-
başkanı Erdoğan mı 
davet edilmeli” dedik, 
yine duyan ve gören 
olmadı.

***
Bu mesele devle-

tin güçsüzlüğü, Özel 
İdarenin imkansızlığı 
değildir, olamaz da.

Bu mesele olsa 
olsa, siyasetçi ve bürok-
ratların umursamazlığıdır, 
duyarsızlığıdır, (Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın ifadesiyle) 
hiç kimse kusura bakmasın 
liyakatsizliğidir!..

***
Ey Sayın Cumhurbaşka-

nım!..
Tensip ederek seçilme-

lerine vesile olduğunuz 
siyasetçilerinizi ve atadığınız 
bürokratlarınızı zat-ı alinize 
arz ediyorum!..

***
Sayın Başkanım!..
Mesele 4-5 km.lik bir yayla 

yolunun 3 yıldır ilgisizlikten 
yapılmamış olması değil…

Mesele, 3 yıldır böyle bir 
yol yapılamıyorsa sizin iktidar 
döneminizde acaba “daha 
önemli başka meselelerin ilgi-
sizlik yüzünden sürüncemede 
kalmış olabilir mi” ihtimalidir!

Hizmette bir kusur görüldü-
ğünde vatandaşın ilk muha-
tabı gayet tabidir ki; öncelikle 
o bölgenin milletvekilleri ve 
özellikle valisidir.

***
Sayın Başkanım!..
Israrla yıllardır gerek bu 

fakir gerek samimi dostlarınız 
yazıyor ve konuşuyorlar:

“Cumhurbaşkanının ya-
kınındakiler ülkede olup biten-
leri, teşkilat içindeki sürtüş-
meleri tam rapor etmiyorlar, 
onu yanlış yönlendiriyorlar, 
dolayısıyla Cumhurbaşkanı 
da o yanlış raporlar istikame-
tinde konuşuyor ve kararlar 
alıyor. Netice itibariyle de 
gerek parti tabanının gerek 
halkın tepkisini çeken bu 
yanlış kararların faturası da 
doğrudan Cumhurbaşkanına 
fatura ediliyor.”

****
Sayın Başkanım!..
İşte basit bir misal: Seçim 

bölgesinin milletvekillerinin 
tensibi ve teklifiyle aday olan 
(milletvekillerin tensibi olma-
dan aday olması mümkün 
olmayan), seçim sürecinde 
o milletvekilleriyle kol kola 
seçim çalışmalarını yürüten 
ve neticede seçimi kazanan 
bir il belediye başkanı, seçil-
dikten sora bölge milletvekil-
leriyle değil de başka bölge 
milletvekilleriyle irtibat içinde 
olursa, o ilde sağlıklı hizmet 
verilebilmesi mümkün olabilir 
mi?.. Bunun sorumlusu kimdir 
Sayın Başkanım!..

***
Sayın Başkanım!..

Tabanda görülen;
• - Gidişatın hayra alamet 

olmadığı,
• - Zat-ı alinizin çok 

konuşup hiç dinlemediği 
(milletvekillerini dahi yeterince 
dinlemediği, milletvekillerine 
genel başkan olarak sizlere 
ulaşamadığı)

• - Başkanlık sisteminde 
“sözde milletvekillerinin ba-
kanlardan daha güçlü ve etkili 
olacak” iddiasının, uygula-
mada tamamen tersi olduğu; 
bakanların milletvekillerinden 
daha güçlü ve etkili olduğu… 
Giresun’daki sel felaketinde 
bunun çok açıkça görüldü-
ğü… Bu durumun milletvekil-
lerinin heyecanını kırdığı…

• - İlk Cumhurbaşkanı 
seçiminde (bütün muhalefet 
partilerinin ittifakına rağmen) 
sizlere yüzde 52 destek veren 
seçmenin (bunca yapılan 
maddi hizmetlere rağmen) 
gün geçtikçe desteğini çekme 
sebebinin doğru okunmadı-
ğı...

• - Sizin için en büyük 
tehlikenin, partiden ayrılanlar 
değil en yakınızda bulunan ve 
her hareketinizi ifrat noktasın-
da alkışlayanlar olduğu…”

(29 Ekim 2020, “Duyma-
yan, Görmeyen, Umursama-
yan Siyasetçi ve Bürokrat 
Olur mu?..” makalemiz…)

***
İmdi, ne kadar gecikmiş 

olursa olsun, nihayet bir 
eksiklik ve mağduriyet gide-
rilmişse; emeği geçenleri ve 
vesile olanları tebrik etmek 
gerekir…

Ancak bir hizmetin ge-
cikmesinin, geciktirilmesine 
vesile olan siyasetçi ve 
bürokratların sorumluluğu 
ne olacak?.. Bunun hesabı 
sorulmayacak mı?..

Hizmet aşkıyla mesai mef-
humu gözetmeksizin çalışan, 
hizmetin gecikmesi hâlinde 
halkın mağduriyetinin sorum-
luluğu altında ezilen hizmet 
eri siyasetçi ve bürokratlarla; 
hizmetin gecikmesi umurun-
da olmayan, sorumsuz ve 
ehliyetsiz makam sakinleri 
aynı seviyede mi değerlendi-
rilecek?..

***
“Sakın insanların kötüsü ile 

iyisi senin yanında eşit olma-
sın. Zira eşitliğin böylesi iyileri 
iyilikten soğutur, kötülerin de 
fenalığa meylini devam ettirir.” 
(Hz. Ali)

Vesselam…

Emniyet Müdürlüğü’nden 
kan bağışına destek

Giresun Emniyet Mü-
dürlüğünce kan bağı-

şı kampanyası düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü 

binasında Türk Kızılay Gire-
sun Kan Bağış Merkezi’nce 
oluşturulan alanda İl Emniyet 
Müdürü Recep Güzelyazıcı 

ile diğer birimlerdeki polis 
memurları kan bağışında 
bulundu. Kan ihtiyacının kar-
şılanmasına destek amacıyla 
organize edilen kampanyaya 
100’ün üzerinde personel 
katılım sağladı.

GİRESUN (AA)

TÜMFED, geniş katılımlı bir TSM yarışması düzenledi
GiRESUN MUSiKi CEMiYETi BiRiNCi OLDU

Büyük ilgi gören yarış-
maya 15 TSM ekibi 
katıldı.

Yarışmayla ilgili bir değer-
lendirme yapan Musiki Ce-
miyeti Başkanı Seher Genç 
Ataün, “ Genç sanatçımız Eda 
Koca Bayraktar’ ın müthiş 

performansının ekibimize 
birincilik getirmesinden büyük 
mutluluk duyduk.Başarılarıyla 
gurur duyduğumuz TSM sa-
natçımız Çiğdem Yarkın’ ın da 
yarışmada onur konuğu olarak 
yer alması bizim için ayrı bir 
mutluluk oldu” dedi.

Tığlı, “Bir holdinge ait 
Giresun Espiye Eti Bakır 

AŞ’nin bölgede yürüttüğü maden-
cilik faaliyetinin çevreye, doğal 
hayata verdiği zararları yıllardır 
Meclis Gündemine getiriyoruz. 
Geçen sürede doğal güzelliği, 
toprağında barındırdığı endemik 
bitkiler, yeraltı su kaynakları, 
tarım alanları ve yaban hayatı bü-
yük zarar gören Kızılkaya Dağları 
ve çevresi maalesef yok edildi. 
Şirket Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığını üzerindeki 
nüfusunu kullanarak tüm bölgeyi 
yok etmeyi kafasına koymuş an-
laşılan” açıklamasında bulundu.

İşletilen maden sahasında 
açık ocak kapasite artışı, yeraltı 

maden işletmesi, mevcut cevher 
zenginleştirme tesisi, ilave cevher 
zenginleştirme tesisi, mevcut 
atık depolama tesisi ve ilave atık 
depolama tesisleri yapılması 
talebi bu talanın tam bir yıkıma 
dönüştürüleceğinin işaretiydi diye 
sözlerine devam eden Tığlı, “Be-
rat Albayrak’ın 2016 yılında Doğu 
Karadeniz’de maden aramasının 
yoğunlaşacağını belirtmesi son-
rası bugün Giresun ilinde 256 bin 
106 hektar alan maden araması 
için 129 ruhsatla her türlü dene-
timden uzak vahşi madenciliğe 
açıldığını” hatırlattı.

CHP’li Tığlı, “Giresun’un 
bakır, kurşun ve çinko bakımın-
dan zengin dağı, toprağı ma-

den şirketlerine peşkeş çekildi. 
Mevcut kapasiteyle dahi bu kadar 
tahribata neden olan şirketin 
talebine Bakanlığın dur diyeme-
yeceğini biliyorduk; ama Giresun 
İl Genel Meclisi Tarım ve Orman 
Komisyonu iktidar ve muhalefet 
partilerinin oybirliği ile hazırladığı 
çevre ve insan sağlığı açısından 
bölgede yaratacağı tahribata 
vurgu yapan rapordan bu kadar 
rahatsızlık duyarak, seçilmiş 
meclis üyeleri üzerinde baskıy-
la raporu değiştirebileceklerini 
düşünmüyorduk” dedi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 
Necati Tığlı, “ÇED sürecinde 
Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği İl Müdürlüğü, Devlet Su 

İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü, 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl 
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl 
Sağlık Müdürlüğü, İl Özel İdare-
si’nin proje hakkında görüşleri 
alındığını bunun yanında “ÇED 
Gerekli Değildir Kararı” projenin 
başlaması için yeterli koşul olma-
dığını hatırlattı. Kamu kurumlarını 
bürokratik baskı kanallarıyla çevre 
ve insan sağlığını düşünmeyen 
kararlar almaya zorlayabilirsiniz 
ama seçilmiş meclis üyelerine 
sopa gösterme hadsizliği Bakan-
lığı bu holdinglerin yönettiğine iyi 
bir örnek olarak kayıtlara geçmiş 
oldu” ifadelerine de yer verdi.

Haber: Osman Yılmaz

NECATi TIGLI TEPKiLi CHP Giresun Milletvekili Necati 
Tığlı; Espiye’deki maden arama 
raporunun değiştirildiğini öne 

sürerek iktidarı eleştirdi

Başkan Muslihiddin Aydın’dan 
Gündem Gazetesi’ne Ziyaret

Sendikamız hızla bü-
yüyen ve gelişen bir 

sendika.Giresun Basını’nı ya-
kından takip ediyoruz.Demok-
rasiye katkılarını da görüyoruz.
Medya ile sendikalar iletişim 
içinde olmalıdır.Biz de bu ko-
nuya azami özen gösteriyoruz” 

diye konuştu.
Gazetemiz yetkilileri ise 

Aydın ve ekibinin ziyaretinden 
duydukları memnuniyeti ifade 
ederek sendikaların demok-
rasiye yaptıyı katkılar için 
teşekkür ettiler.

Haber: Hakan Çelebi

KONFORLU YAŞAM İÇİN ŞEHRİN HER 
BÖLGESİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Daha Modern Bir Giresun 
İçin Çalışıyoruz

Giresun Belediyesi şe-
hir genelindeki eksik-

liği giderilmeye çalışılan yol, 
kaldırım ve asfalt çalışmala-
rına aralıksız devam ediyor. 
Vatandaşların ihtiyaçlarına 
çözüm üreterek yaşamı daha 
konforlu hale getiren ekipler 
tarafından şehir genelinde; 
kaldırım yenileme, parke yol 
tamiri, çevre düzenlemesi, 
merdiven imalat ve asfalt 
çalışması gerçekleştiriliyor.

Ayrıca ekipler, daha önce 
tespiti yapılan ve vatan-
daşların da taleplerinin yer 

aldığı program kapsamında 
çalışma yürüterek, şehrin 
eksiklerini gidermeye devam 
ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü yetki-
lileri tarafından yapılan açık-
lamada: “Ekiplerimiz büyük 
bir özveri göstererek, şehrin 
her noktasındaki ihtiyaçlara 
kısa zamanda cevap verebil-
mek için çalışmalarını geniş 
bir yelpazede sürdürüyor. 
Taleplere cevap vermek için 
sürdürülen çalışmalar aralık-
sız olarak devam edecektir.” 
denildi.
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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

311 Kasım 
2022 Cuma www.giresungundem.com

Akıllı Kuş İki Ayağıyla 
Tuzağa Düşermiş!

Bu yazımız, 16 Ekim 2022 
günü yapılan TÜRMOB Genel 
Kurulu üzerine peş peşe 
yazdığımız dördüncü yazı 
oluyor. Önceki yazılarımızda 
seçim sonuçlarının ve üyelerin 
iradelerinin nasıl çarpıtıldığını 
gördük. Bu konuda yazdığımız 
yazı ve görüşmelerle arkadaş-
larımızı hak arama konusunda 
uyararak haklarını almalarını 
temin ettik. 4 Kasım 2022 
tarihli YSK kararı ile verilen 
mazbataların iptal edilmesini 
temin ederek bugün Gölbaşı 
İlçe Seçim Kurulunun yeni 
mazbatayı hazırladığını da 
görmenin sevincini yaşıyoruz.

Ancak bu süre zarfında 
3568 sayılı meslek yasamızı 
ve ilgili yönetmeliği yeterince 
incelemediğimizi de görmüş 
olduk. 3568 sayılı yasada tek 
değişiklik yapan 5786 yasanın 
ana fikrini biz hazırlasak da 
bazı derin eller kanunun 35, 
38 ve 39 maddelerinde önemli 
değişiklikler yapmışlar. Bu 
maddelerde değişiklik yapılır-
ken bizim yeterince fark ede-
mediğimiz bu düzenlemeler 
bugün ortaya çıkan karışıklık-
ların ana nedeni olmuştur.

Bugünkü yazımızın konusu 
Birlik Denetleme Kurulu-
nun teşekkülüne ait olan 39 
maddesidir. Bu maddenin eski 
ve yeni halini incelediğimizde 
meslek mensuplarının %95’ini 
teşkil eden SMMM’lerin 
ustaca devre dışı bırakıldığını 
görüyoruz. Maddenin önce-
ki halinde kurulun bir YMM 
ve iki SMMM’den oluşacağı 
açıkça yazılırken değişiklikten 
sonra kurulda en az bir YMM 
olması zorunludur denilerek 
YMM’lerin birden fazla olacağı 
zımnen kabul edilmiştir. Hatta 
maddenin önceki halinde 
yeterli sayıda YMM olmaması 
halinde bütün üyelerin SMMM 
olabileceği yazılıyordu. Durup 
dururken buna neden gerek 
duyulduğunu da anlamamız 
mümkün değil. 

Birlik Denetleme Kurulu 
Madde 39 
(5786 sayılı Kanunun 

14’üncü maddesi ile değişen 
şekli, Yürürlük: 26.07.2008) 
Birlik Denetleme Kurulu, kayıtlı 
olduğu meslek odasında en 
az üç yıl kıdemli olup serbest 
veya bir işyerine bağlı olarak 
bu Kanun hükümlerine göre 
fiilen mesleki faaliyette bulu-
nan Birlik Genel Kurulu üyeleri 
arasından üç yıl için seçilen 
üç asıl ve üç yedek üyeden 
oluşur. Denetleme Kurulu üye-
lerinden en az birinin yeminli 
mali müşavir olması zorunlu-
dur. Süresi dolan üye yeniden 
seçilebilir. 

(5786 sayılı Kanunun 
14’üncü maddesi ile değiş-
meden önceki şekli) Birlik 
Denetleme Kurulu; Genel 

Kurulun üyeleri arasından iki 
yıl için seçilecek, biri yeminli 
mali müşavir, ikisi de serbest 
muhasebeci mali müşavirden 
olmak üzere üç üyeden oluşur. 
Ayrıca üç yedek üye seçilir. 
Yeniden seçilmek mümkündür. 
Üyeler arasında yeterli sayıda 
yeminli mali müşavir yoksa 
eksiklik serbest muhasebeci 
mali müşavirden tamamlanır

Yukarıda 3568 sayılı 
kanunun yeni hali ile eski hali 
karşılaştırılınca yapılan fecaat 
düzeyindeki bu düzenleme 
ile meslek yönetimi tamamen 
YMM’lerin kontrolüne bıra-
kılmıştır. Yapılan düzenleme 
bununla kalsa iyiydi. Yapılan 
yönetmelik düzenlemesinde 
ise daha da ileri gidilerek kuru-
lun başkanlığı da kurul içindeki 
üç kişiden biri olan YMM’ye 
bırakılmıştır. Bu düzenleme 
kanunun ve anayasanın 
ruhuna aykırıdır. Ortada bir 
kurul varsa her üyenin oyu 
eşit olmalı değil mi? Bu durum 
diğer iki kişinin oyunun hiç 
önemli olmadığının gösterge-
sidir. Bu konudaki düzenleme 
ise aşağıdadır.

Birlik Denetleme Kurulunun 
Teşekkülü 

Madde 38- ….
Denetleme Kuruluna seçi-

len Yeminli Mali Müşavir, De-
netleme Kurulunun Başkanıdır. 
Denetleme Kurulunda birden 
fazla yeminli mali müşavir var-
sa, Denetleme Kurulu üyeleri 
gizli oyla kendilerine bunlardan 
birini başkan olarak seçerler.

Yönetmelikteki düzenleme 
bununla da yetinmeyerek 
kurul içinde birden fazla YMM 
bulunmasına da cevaz vererek 
kurulda birden fazla YMM var-
sa diyerek kanuna ve demok-
rasiye aykırı bir düzenlemeye 
daha imza atmıştır. 

Şimdi ortaya çıkan durum 
akıllı kuşun aklını karıştırmış 
ve Ankara’da soğuk Kasım 
rüzgârların esmesine neden 
olmuştur. Çağdaş Grup 3-0 
kazandık diye zil çalıp oynar-
ken ve diğer grupları bertaraf 
etmek için oyun içinde oyun 
kurarken üçüncü sıraya koy-
dukları YMM üyelerinin yerine 
Meslekte Birlik Grubu’ndan 
Kemal Tığoğulları seçilmiştir. 
2016 seçimlerinde denetle-
me kuruluna üç gruptan üç 
ayrı üye seçilmiş ve ilginç bir 
durum oluşmuştu. Bu seçim-
lerde YMM üyesini ve yönet-
melik gereği kurul başkanlığını 
kaybeden Çağdaş Grup içinde 
belki de kaybedilen 2 yönetim 
kurulu üyeliğinden çok kavga 
çıkaracaktır.

Atalarımız hiç boşuna ko-
nuşmazlar; akıllı kuş iki ayağı 
ile tuzağa düşermiş. Mevsim 
soğuk ve hava sisli, kaşkolu 
biraz daha sıkı sarma zama-
nıdır. 
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Keşap’ta 10 Kasım Atatürk’ü 
anma töreni düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk’ün vefatının 
84’ncü yıldönümü nedeniyle 
Keşap’ta Hükümet Konağı 
önünde bulunan Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunma töreni 
düzenlendi. Akabinde Keşap 
Mehmet Akif Ersoy Halk Eği-
tim Merkezin anma programı 
yapıldı.

 Saatler 09.05’i göster-
diğinde siren eşliğinde 2 
dakikalık saygı duruşunda 
bulunuldu. Ardından okunan 
İstiklal Marşıyla birlikte bay-
raklar yarıya indirildi.  Keşap 
Belediye Başkanı Mehmet 

Emür, “Cumhuriyetimizin 
kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ebediyete irtihali-
nin 84. yılı dolayısıyla düzen-
lenen anma törenine katıldık. 
Kaymakamımız Nurullah 
Cemil Erciyas ilçemizde 
bulunan kurum amirlerimiz, 
STK’lar ve vatandaşlarımızın 
katılımlarıyla gerçekleştirdik. 
Tören sonrası Keşap Meh-
met Akif Ersoy Halk Eğitim 
Merkezinde düzenlenen 
anma programına katıldık. 
Başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere tüm şe-
hit ve gazilerimizi rahmet ve 
minnetle anıyoruz.’’ dedi.

Belediye Meclisi, 
meskenlere Ocak 

ayından itibaren geçerli 
olmak üzere içme su-
yunda yaklaşık yüzde 25 
oranındaki indirim kararını 
onayladı.

İçme suyu indiriminin 
halkın bütçesine bir nebze 

de olsa katkı sağlayacağı-
nı düşündüklerini belirten 
Yağlıdere Belediye Başkanı 
Yaşar İbaş”;alınan karar 
ilçemize hayırlı olsun. Kat-
kılarından dolayı belediye 
meclis üyesi arkadaşlarımı-
za teşekkür ediyorum.’’diye 
konuştu.

İbaş Meskenlerde 
Suyu %25 İndirdi

Zeus’a Haykırış
Gökyüzüne baktı insanlar
Bir mucize beklediler
Yüce Tanrı’yı kızdırdılar
Zeus görmedi onları

Adaklar sundular umutsuzca
Yorulmuşlardı su yerine kan 
içmekten
Yalvarırken zulm edene
Zalim olan onlardı oysa
Gökyüzü parlıyordu beyazlıkla
Ama aydınlanmıyordu karanlık

Adaklar sundular Jüpiter ‘e 
Bu bataklıktan çıkmak için

Fakat gerçeği biliyordu gör-
kemli Tanrı
İnsanoğlu değişmedi 
Merhameti unutacak nankörlü-
ğe sığınacaktı

Zeus dayanamadı insancıklara
Yeniden verdi nimetlerini
Biliyordun yine nankörlük 
görecekti
Zira insanoğlu unutan varlıktı
Zeus o zaman yine orada 
olacaktı
Kartal olup izleyecekti alça-
lanları
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Bilgi Evleri’nde; okuma, 
sanat, sportif ve kültürel 
alanlarda birçok faaliyet 

gerçekleşirken, şehrimizdeki Bilgi 
Evi sayısı da artmaya devam 
ediyor. Bu kapsamda, Aksu Ma-
hallesi’nin ardından Kumyalı ve 
Çıtlakkale’ye de kurulan iki Bilgi 
Evi açılışa hazırlanıyor. 

11 Kasım Cuma günü 13.00’te 
açılışı yapılacak Çıtlakkale Bilgi 
Evi 470m2 alanda hizmet verecek 
olup, 6 derslik, 1 kütüphane, 1 
bilgisayar sınıfı (9 bilgisayar), 
1 sinema salonu, 300 m2 yeşil 
alan, 20 atölye, seramik, ebru, 
keçe, kağıt sanatları, akıl ve zeka 
oyunları, satranç, robotik kodla-
ma, bilişim, halk oyunları, drama, 
sokak oyunları, taş boyama, temel 
resim, eva tasarım, gitar, keman, 
kemençe, piyano, bağlama, ritim, 
geziler-turnuvalar etkinlikleri 
bulunuyor.

16 Kasım Çarşamba günü 
açılışı yapılacak olan Kumyalı 
Bilgi Evi ise 200m2 alanda hizmet 

verecek. Bilgi Evinde; 4 derslik, 
1 kütüphane, 1 bilgisayar sınıfı 
(4 bilgisayar), 20 atölye, seramik, 
ebru, keçe, kağıt sanatları, akıl 
ve zeka oyunları, satranç, robotik 
kodlama, bilişim, halk oyunları, 
drama, sokak oyunları, taş bo-
yama, temel resim, eva tasarım, 
gitar, keman, kemençe, piyano, 
bağlama, ritim, geziler-turnuvalar 
etkinlikleri yer alıyor.

Çocuklar Bilgi Evleri’nde bir 
yandan okuma ve araştırmalarını 
yürütürken, diğer yandan çeşitli 
yarışmalar, geziler, turnuvalar, 
münazaralar, film ve belgesel 
gösterimleriyle sosyalleşiyor, 
sorumluluk almayı öğreniyor ve 
yeteneklerini keşfediyor.

Bilgi Evleri “Geleneksel Kitap 
Okuma Yarışması” ve “Öykü 
Yarışması” gibi eğitici öğretici faa-
liyetler de düzenlerken, çocuklara 
ve gençlere kulüp ve atölye çalış-
maları gibi çeşitli sosyal, kültürel, 
sanatsal etkinliklere de katılma 
fırsatı sunuyor.

GİRESUN YENİ BİLGİ EVLERİNE KAVUŞUYOR
COCUKLAR YETENEKLERiNi KESFEDiYOR

Giresun Belediyesi’nin hayata geçirdiği Bilgi Evleri; 
çocukların teknolojiye ayak uydurma ve kitapla kolayca 

buluşabildikleri vazgeçilmez bir yaşam alanı oluyor.

Giresun Belediyesi çevre 
kirliliğini önlemek ve 

geri dönüşümü mümkün atıkları 
ekonomiye yeniden kazandır-
mak için 1. Sınıf Atık Getirme 
Merkezi kuracak. Farklı sınıflar-
da atıkların depolanacağı tesis 
ile atık malzemeler ekonomiye 
kazandırılacak. 

Geri dönüşüm atıklarının 
yerinde ayrıştırılması amacıyla 
Giresun Belediyesi tarafından 
uygulanacak olan proje, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 
himayesinde Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığınca başlatılan 
“Sıfır Atık” projesi kapsamında 
planlanıyor. Yaklaşık 6.5 milyon 
maliyetli ve 2.5 milyon hibeli pro-
jenin şehrimize yıllık geri dönüş 
olarak yaklaşık 12 milyon lire 
getirisi olacak. Projede görevli 
personel tarafından 1. sınıf atık 
getirme merkezinde toplanan 
atıklar bakanlığın belirlediği atık 
gurubuna göre ayrı ayrı bölme-
lerde muhafaza altına alınacak. 

Projede hedef; atık getirme 
merkezleri ile çöpe gidecek olan 
kağıt, plastik, metal, cam, atık 
bitkisel yağ, atık pil ve elektronik 
eşyaları geri dönüşüme kazan-
dırarak, ülke ekonomine katkı 

sağlamak olarak değerlendirili-
yor.

Bunun yanında, sokak 
hayvanlarına verilmek üzere 
artık ekmeklerin atıldığı ekmek 
kumbaralarının da şehrin birçok 
yerinde vatandaşın hizmetine 
sunulması da hedefleniyor.

ŞENLİKOĞLU: 
“GERİ DÖNÜŞÜMÜ 
ÖNEMSİYORUZ”

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu ise yaptığı 
açıklamada, daha temiz bir Gire-
sun için, şehir temizliği konu-
sunda birçok işlemi kesintisiz 
sürdürdüklerini belirterek, tüm 
bunların yanında geri dönüşüm 
çalışmalarının da kendileri için 
en önemli konu başlıklarından 
biri olduğunu vurguladı.

Başkan Şenlikoğlu: “Hayata 
geçireceğimiz 1. Sınıf Atık Getir-
me Merkezinde vatandaşlarımız 
ve kurumlardan toplanan; kâğıt, 
plastik, metal, cam, atık bitkisel 
yağ, atık pil ve tekstil ürünleri 
gibi atıklar burada geri dönüşüm, 
geri kazanım ya da bertaraf 
tesislerine gönderilmek üzere 
depolanacak. Merkezimize bağlı 
olarak çalışacak olan mobil atık 
getirmeyle birlikte; çöpe atılacak 

atık miktarını azalt-
mayı, her yıl binlerce 
kilogram değerlendi-
rilebilir atığı eko-
nomiye geri kazan-
dırmayı ve böylece 
doğal kaynaklarımızı 
doğayı korumayı 
hedefliyoruz.” dedi.

Belediye 1. Sınıf Atık 
Getirme Merkezi Kuruyor
ŞEHRİN ATIKLARI BU MERKEZDE EKONOMİYE KAZANDIRILACAK
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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)
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SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

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

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…
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EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?
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“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

35

500.00
250.00

Sayfa Sekreteri (Editör)

200200
50

11 Kasım 
2022 Cuma

SAYI:
6449

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

BEKTAŞ Yayla yolunda mutlu son!..
Bu yolun görülme-

si için illâ “Cumhur-
başkanı Erdoğan mı 
davet edilmeli” dedik, 
yine duyan ve gören 
olmadı.

***
Bu mesele devle-

tin güçsüzlüğü, Özel 
İdarenin imkansızlığı 
değildir, olamaz da.

Bu mesele olsa 
olsa, siyasetçi ve bürok-
ratların umursamazlığıdır, 
duyarsızlığıdır, (Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın ifadesiyle) 
hiç kimse kusura bakmasın 
liyakatsizliğidir!..

***
Ey Sayın Cumhurbaşka-

nım!..
Tensip ederek seçilme-

lerine vesile olduğunuz 
siyasetçilerinizi ve atadığınız 
bürokratlarınızı zat-ı alinize 
arz ediyorum!..

***
Sayın Başkanım!..
Mesele 4-5 km.lik bir yayla 

yolunun 3 yıldır ilgisizlikten 
yapılmamış olması değil…

Mesele, 3 yıldır böyle bir 
yol yapılamıyorsa sizin iktidar 
döneminizde acaba “daha 
önemli başka meselelerin ilgi-
sizlik yüzünden sürüncemede 
kalmış olabilir mi” ihtimalidir!

Hizmette bir kusur görüldü-
ğünde vatandaşın ilk muha-
tabı gayet tabidir ki; öncelikle 
o bölgenin milletvekilleri ve 
özellikle valisidir.

***
Sayın Başkanım!..
Israrla yıllardır gerek bu 

fakir gerek samimi dostlarınız 
yazıyor ve konuşuyorlar:

“Cumhurbaşkanının ya-
kınındakiler ülkede olup biten-
leri, teşkilat içindeki sürtüş-
meleri tam rapor etmiyorlar, 
onu yanlış yönlendiriyorlar, 
dolayısıyla Cumhurbaşkanı 
da o yanlış raporlar istikame-
tinde konuşuyor ve kararlar 
alıyor. Netice itibariyle de 
gerek parti tabanının gerek 
halkın tepkisini çeken bu 
yanlış kararların faturası da 
doğrudan Cumhurbaşkanına 
fatura ediliyor.”

****
Sayın Başkanım!..
İşte basit bir misal: Seçim 

bölgesinin milletvekillerinin 
tensibi ve teklifiyle aday olan 
(milletvekillerin tensibi olma-
dan aday olması mümkün 
olmayan), seçim sürecinde 
o milletvekilleriyle kol kola 
seçim çalışmalarını yürüten 
ve neticede seçimi kazanan 
bir il belediye başkanı, seçil-
dikten sora bölge milletvekil-
leriyle değil de başka bölge 
milletvekilleriyle irtibat içinde 
olursa, o ilde sağlıklı hizmet 
verilebilmesi mümkün olabilir 
mi?.. Bunun sorumlusu kimdir 
Sayın Başkanım!..

***
Sayın Başkanım!..

Tabanda görülen;
• - Gidişatın hayra alamet 

olmadığı,
• - Zat-ı alinizin çok 

konuşup hiç dinlemediği 
(milletvekillerini dahi yeterince 
dinlemediği, milletvekillerine 
genel başkan olarak sizlere 
ulaşamadığı)

• - Başkanlık sisteminde 
“sözde milletvekillerinin ba-
kanlardan daha güçlü ve etkili 
olacak” iddiasının, uygula-
mada tamamen tersi olduğu; 
bakanların milletvekillerinden 
daha güçlü ve etkili olduğu… 
Giresun’daki sel felaketinde 
bunun çok açıkça görüldü-
ğü… Bu durumun milletvekil-
lerinin heyecanını kırdığı…

• - İlk Cumhurbaşkanı 
seçiminde (bütün muhalefet 
partilerinin ittifakına rağmen) 
sizlere yüzde 52 destek veren 
seçmenin (bunca yapılan 
maddi hizmetlere rağmen) 
gün geçtikçe desteğini çekme 
sebebinin doğru okunmadı-
ğı...

• - Sizin için en büyük 
tehlikenin, partiden ayrılanlar 
değil en yakınızda bulunan ve 
her hareketinizi ifrat noktasın-
da alkışlayanlar olduğu…”

(29 Ekim 2020, “Duyma-
yan, Görmeyen, Umursama-
yan Siyasetçi ve Bürokrat 
Olur mu?..” makalemiz…)

***
İmdi, ne kadar gecikmiş 

olursa olsun, nihayet bir 
eksiklik ve mağduriyet gide-
rilmişse; emeği geçenleri ve 
vesile olanları tebrik etmek 
gerekir…

Ancak bir hizmetin ge-
cikmesinin, geciktirilmesine 
vesile olan siyasetçi ve 
bürokratların sorumluluğu 
ne olacak?.. Bunun hesabı 
sorulmayacak mı?..

Hizmet aşkıyla mesai mef-
humu gözetmeksizin çalışan, 
hizmetin gecikmesi hâlinde 
halkın mağduriyetinin sorum-
luluğu altında ezilen hizmet 
eri siyasetçi ve bürokratlarla; 
hizmetin gecikmesi umurun-
da olmayan, sorumsuz ve 
ehliyetsiz makam sakinleri 
aynı seviyede mi değerlendi-
rilecek?..

***
“Sakın insanların kötüsü ile 

iyisi senin yanında eşit olma-
sın. Zira eşitliğin böylesi iyileri 
iyilikten soğutur, kötülerin de 
fenalığa meylini devam ettirir.” 
(Hz. Ali)

Vesselam…

Emniyet Müdürlüğü’nden 
kan bağışına destek

Giresun Emniyet Mü-
dürlüğünce kan bağı-

şı kampanyası düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü 

binasında Türk Kızılay Gire-
sun Kan Bağış Merkezi’nce 
oluşturulan alanda İl Emniyet 
Müdürü Recep Güzelyazıcı 

ile diğer birimlerdeki polis 
memurları kan bağışında 
bulundu. Kan ihtiyacının kar-
şılanmasına destek amacıyla 
organize edilen kampanyaya 
100’ün üzerinde personel 
katılım sağladı.

GİRESUN (AA)

TÜMFED, geniş katılımlı bir TSM yarışması düzenledi
GiRESUN MUSiKi CEMiYETi BiRiNCi OLDU

Büyük ilgi gören yarış-
maya 15 TSM ekibi 
katıldı.

Yarışmayla ilgili bir değer-
lendirme yapan Musiki Ce-
miyeti Başkanı Seher Genç 
Ataün, “ Genç sanatçımız Eda 
Koca Bayraktar’ ın müthiş 

performansının ekibimize 
birincilik getirmesinden büyük 
mutluluk duyduk.Başarılarıyla 
gurur duyduğumuz TSM sa-
natçımız Çiğdem Yarkın’ ın da 
yarışmada onur konuğu olarak 
yer alması bizim için ayrı bir 
mutluluk oldu” dedi.

Tığlı, “Bir holdinge ait 
Giresun Espiye Eti Bakır 

AŞ’nin bölgede yürüttüğü maden-
cilik faaliyetinin çevreye, doğal 
hayata verdiği zararları yıllardır 
Meclis Gündemine getiriyoruz. 
Geçen sürede doğal güzelliği, 
toprağında barındırdığı endemik 
bitkiler, yeraltı su kaynakları, 
tarım alanları ve yaban hayatı bü-
yük zarar gören Kızılkaya Dağları 
ve çevresi maalesef yok edildi. 
Şirket Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığını üzerindeki 
nüfusunu kullanarak tüm bölgeyi 
yok etmeyi kafasına koymuş an-
laşılan” açıklamasında bulundu.

İşletilen maden sahasında 
açık ocak kapasite artışı, yeraltı 

maden işletmesi, mevcut cevher 
zenginleştirme tesisi, ilave cevher 
zenginleştirme tesisi, mevcut 
atık depolama tesisi ve ilave atık 
depolama tesisleri yapılması 
talebi bu talanın tam bir yıkıma 
dönüştürüleceğinin işaretiydi diye 
sözlerine devam eden Tığlı, “Be-
rat Albayrak’ın 2016 yılında Doğu 
Karadeniz’de maden aramasının 
yoğunlaşacağını belirtmesi son-
rası bugün Giresun ilinde 256 bin 
106 hektar alan maden araması 
için 129 ruhsatla her türlü dene-
timden uzak vahşi madenciliğe 
açıldığını” hatırlattı.

CHP’li Tığlı, “Giresun’un 
bakır, kurşun ve çinko bakımın-
dan zengin dağı, toprağı ma-

den şirketlerine peşkeş çekildi. 
Mevcut kapasiteyle dahi bu kadar 
tahribata neden olan şirketin 
talebine Bakanlığın dur diyeme-
yeceğini biliyorduk; ama Giresun 
İl Genel Meclisi Tarım ve Orman 
Komisyonu iktidar ve muhalefet 
partilerinin oybirliği ile hazırladığı 
çevre ve insan sağlığı açısından 
bölgede yaratacağı tahribata 
vurgu yapan rapordan bu kadar 
rahatsızlık duyarak, seçilmiş 
meclis üyeleri üzerinde baskıy-
la raporu değiştirebileceklerini 
düşünmüyorduk” dedi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 
Necati Tığlı, “ÇED sürecinde 
Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği İl Müdürlüğü, Devlet Su 

İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü, 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl 
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl 
Sağlık Müdürlüğü, İl Özel İdare-
si’nin proje hakkında görüşleri 
alındığını bunun yanında “ÇED 
Gerekli Değildir Kararı” projenin 
başlaması için yeterli koşul olma-
dığını hatırlattı. Kamu kurumlarını 
bürokratik baskı kanallarıyla çevre 
ve insan sağlığını düşünmeyen 
kararlar almaya zorlayabilirsiniz 
ama seçilmiş meclis üyelerine 
sopa gösterme hadsizliği Bakan-
lığı bu holdinglerin yönettiğine iyi 
bir örnek olarak kayıtlara geçmiş 
oldu” ifadelerine de yer verdi.

Haber: Osman Yılmaz

NECATi TIGLI TEPKiLi CHP Giresun Milletvekili Necati 
Tığlı; Espiye’deki maden arama 
raporunun değiştirildiğini öne 

sürerek iktidarı eleştirdi

Başkan Muslihiddin Aydın’dan 
Gündem Gazetesi’ne Ziyaret

Sendikamız hızla bü-
yüyen ve gelişen bir 

sendika.Giresun Basını’nı ya-
kından takip ediyoruz.Demok-
rasiye katkılarını da görüyoruz.
Medya ile sendikalar iletişim 
içinde olmalıdır.Biz de bu ko-
nuya azami özen gösteriyoruz” 

diye konuştu.
Gazetemiz yetkilileri ise 

Aydın ve ekibinin ziyaretinden 
duydukları memnuniyeti ifade 
ederek sendikaların demok-
rasiye yaptıyı katkılar için 
teşekkür ettiler.

Haber: Hakan Çelebi

KONFORLU YAŞAM İÇİN ŞEHRİN HER 
BÖLGESİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Daha Modern Bir Giresun 
İçin Çalışıyoruz

Giresun Belediyesi şe-
hir genelindeki eksik-

liği giderilmeye çalışılan yol, 
kaldırım ve asfalt çalışmala-
rına aralıksız devam ediyor. 
Vatandaşların ihtiyaçlarına 
çözüm üreterek yaşamı daha 
konforlu hale getiren ekipler 
tarafından şehir genelinde; 
kaldırım yenileme, parke yol 
tamiri, çevre düzenlemesi, 
merdiven imalat ve asfalt 
çalışması gerçekleştiriliyor.

Ayrıca ekipler, daha önce 
tespiti yapılan ve vatan-
daşların da taleplerinin yer 

aldığı program kapsamında 
çalışma yürüterek, şehrin 
eksiklerini gidermeye devam 
ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü yetki-
lileri tarafından yapılan açık-
lamada: “Ekiplerimiz büyük 
bir özveri göstererek, şehrin 
her noktasındaki ihtiyaçlara 
kısa zamanda cevap verebil-
mek için çalışmalarını geniş 
bir yelpazede sürdürüyor. 
Taleplere cevap vermek için 
sürdürülen çalışmalar aralık-
sız olarak devam edecektir.” 
denildi.
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GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

411 Kasım 
2022 Cuma 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

3
4 5

Her 
türlü insert 
tasarımızın 

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

olacak... VE
dahası...

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

Rektör Can, Yerel 
Basına sahip çıktı
Rektörlük makamında ya-

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

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

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

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

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

Ne deyim? 
Nasıl anlatayım bilmem 

ki? 
Daha doğrusu; 
Anlatması o kadar zor ki...
Aradan geçmiş 84 yıl... 
Sevenlerin hasreti katmer 

katmer çoğalsa da... 
Sorunları dile getirdiğiniz 

kişinin hoşgörü zenginliği 
çok olsa da... 

Sohbet ettiğiniz kişi sıra-
dan birisi değil; 

Bu ülkenin ‘kurtuluşuna’ 
ve ‘kuruluşuna’ önderlik 
eden koskoca bir Mustafa 
Kemal Paşa... 

Üstelik işin en düşündürü-
cü tarafı da; 

Hangi sorunsal konuya 
öncelik verip de anlatacak-
sın? 

Sorunlar yumağına sarmal 
olmuş bir toplumun her yanı 
sorun;

Nereye baksan... 
Nereye bir adım atsan.. 
Her yanın kör kuyularla 

dolu! 
Yani kısaca demem o ki; 
Mustafa Kemal’in aramız-

da olmadığı 84 yılın raporu-

nu özet olarak anlatmaya da 
kalksan, bir sayfanın üzerine 
sığdırmak hiçbir babayiğidin 
karı değildir... 

Bu ‘gerekçelerimden’ 
hareketle, ben onun çok 
güvendiği gençlik, hangi 
dönemlerde onun istediği bi-
çimde sorumluluk üstlenmiş 
bunu özetlemeye çalışaca-
ğım... 

Ve konuya da şöyle bir 
giriş yapacağım; 

“Tek ümidim gençliktir” 
diyen... 

Ve kurduğu cumhuriyeti 
sadece gençlere emanet 
eden; 

Eeeyyy! büyük devrimci 
önder! 

Sen aramızdan ayrıldıktan 
sonra; 

Erzurum’da, Sivas’ta 
istediklerini elde edemeyen 
Mandacılar;

Senin yokluğundan yarar-
lanıp, saklandıkları pusular-
dan yeniden hortladılar!... 

Ve süreç içerisinde man-
dacılar ‘mandalarını’ sağdı-
lar; 

Toplumun kendi ineği-

ni-danasını ahırlara 
bağlattılar! 

Kafa yıkayıcı süt 
tozlarını bu ülkenin 
çocuklarına bedava 
dağıttılar... 

Yani, ulusal değer-
lere konmak için önce 
akıllarını başından 
aldılar! 

Ey büyük insan! 
Hani sen “Ekono-

mik bağımsızlık olma-
dan tam bağımsızlık 
olmaz” demiştin ya... 

İşte senin aramız-
dan ayrılışının 30. yılında; 

Daha sonra idam seh-
pasına gönderilecek olan 
Deniz Gezmiş isimli genç 
bir devrimci önderle 24 
arkadaşı, senin bu sloganı-
nın gündeme taşımak için 
Samsun’dan-Ankara’ya “Tam 
Bağımsızlık ve Mustafa Ke-
mal Yürüyüşü’ başlattı... 

Ve ‘1 Kasımda’ başlat-
tıkları yürüyüşü ‘10 Kasım’ 
tarihinde Anıtkabir de ta-
mamlayınca özet olarak şu 
ifadeyi yazdı; 

“Amerikan emperyalizmi-
ne karşı ikinci milli kurtuluş 
savaşımızda gerçekten 
izindeyiz... 

Onu yok etmek için bütün 
Türk milletini yok etmek 
gerekir... 

İMZA; Bağımsız Türkiye 
için Mustafa Kemal yürüyüş-
çüleri.” 

Anarşistlikle, bölücülükle, 
vatan hainliğiyle ve Atatürk 
sevmezliği ile suçlanan 
Deniz Gezmiş ve arkadaşları 

Atatürk’ün değerlerine ve il-
kelerine sahiplenme yapmış-
tı da, daha sonra bir şekilde 
kahpece öldürülecek Mahir 
Çayan, Atatürk’ün değerlerini 
sahip çıkmadı mı? 

Yıl 1966 
Aylardan 1 Nisan... 
Gerici bir yobaz İzmir 

Atatürk meydanında Atatürk 
heykelinin önünde önce 
namaz kılar ve daha sonra 
elindeki baltayla Atatürk hey-
kelini kırıp-dökmeye çalışır... 

Bu haber ülke sathına 
yayılır-yayılmaz; 

Mahir Çayan’ın yaptığı 
öncülükle üniversite gençliği-
ni İzmir’de saldırılan Atatürk 
heykelinin önüne yığar... 
‘Atatürk’ün değerlerine saygı 
nöbeti’ başlar... 

Ve halkı bilgilendirmek 
için dağıttıkları ‘Bildiride’ de 
şunlar yazar; 

“Büyük kurtarıcı Atatürk’ün 
büstüne saldıran, yeşil 
bayrak isteyen gerici, kor-
kunç zihniyet AP döneminde 
tekrar hortladı... 

(...) 
Biz, bu çirkin saldırılara 

araç olan uyutulmuş zavallı 
kişilere değil, bu anlayışın 
bilinçli, çıkarcı sözcülerine 
sesleniyoruz... 

Kuvvetini Atatürk dev-
rimlerinden alan bir gençlik 
örgütü olarak biz, 

bu yurtsevmez hareketin 
karşısında sonuna dek dire-
neceğiz ve Ata’nın büstüne 
kadar uzanmaya cüret eden 
elleri kıracağız” diyorlar.... 

Siz sormadan birde şunu 
dürüstçe ifade etmeliyiz ki 
atam; 

Kurduğun devletin ilkesi 
olarak belirlediğin 6 ilkeden 
geriye pek bir şey kalmadı... 

Yani, süreç içerisinde 
hepsi ağırdan-ağırdan rafa 
kaldırıldı... 

Örneğin; 
Sen “değişimin değişmez 

kuralları yoktur” diyerek dev-
letin ilkesinin birisini ‘Devrim-
cilik’ (inkılapçılık) olduğunu 
söylemiştiniz... 

Bunu ‘Darbecilik’ olarak 

anlayanlar çıktı orta-
ya! 

Örneğin siz ‘Halkçı-
lığı’ çok önemserdiniz; 

Kurduğunuz parti-
nin koltuğunda otu-
ranlar ‘halk’ olmadan 
‘halkçılık’ sloganını 
kullanır oldular... 

Örneğin siz; 
‘Cumhuriyetçiliği’ bir 

ilke olarak belirleyip, 
içinin demokrasiyle, 
hak ve hukukla, ada-
letle doldurulmasını 

temenni ediyor veya böyle 
olması gerektiğini düşünü-
yordunuz.... 

Cumhuriyeti de serbest 
piyasaya çıkarıp 1,2,3 diye 
numaralamaya başladılar... 

Örneğin siz; 
‘Laiklik’ çağa ayak uydu-

racakların olmazsa-olmazı 
diye hesap ediyor ve öyle 
olmasını düşlüyordunuz... 

‘Laikliğin-Şeriatla’ aynı 
terazide tartılamayacağının 
hesabını-kitabını yapmaya 
başladılar! 

Yine örneğin siz; 
Devletin ilkelerinden 

birisinin de ulusal değerleri 
savunmak için ‘Milliyetçilik’ 
olması gerektiğini belirlemiş-
tiniz... 

Buna da ‘kafatasçılar’ ve 
‘Turancılar’ kendi çıkarlarına 
uygun şekilde kullanıyorlar... 

Örneğin yine siz; 
Bir ülkenin kalkınması 

için ‘Devletçilik’ ilkesini öne 
çıkmasını çok istemiştiniz... 

Ancak sizin koltuğunuza 
oturanlar bunun tam 
tersini düşünerek bir 
ülkenin ‘şirket sahibi’ 
patronların yönetmesini 
daha uygun gördüler! 

Ve birde en önemlisi; 
Dünyada emperya-

listleri ‘cephe savaşla-
rında’ yenip ve önünüz-
de diz çöktürmenize 
rağmen... 

Yani ‘savaşların’ 
ocaklar söndürdüğünü 
çok iyi bildiğiniz için; 

“Yurtta barış, Dünya-
da barış” çağrınızı her 
nedense ne kendimize 
anlatabildik... 

Nede dünyaya duyu-
rabildik... 

Son söz; 
Bugün 10 Kasım... 
Bu ülkenin ‘kurucusu’ 

Atatürk’ün aramızdan 
ayrılışının 84. yılı... 

Özlüyoruz... 
Ama gözyaşı dökmü-

yoruz... 
Çünkü; 
Toplumun mutlulu-

ğu için görevini yerine 
getirmiş bir devrimcinin 
arkasından gözyaşı 
dökülmez... 

Bir devrimci bilir ki; 
“Ölürse ten ölür, iz 

bırakan canlar ölmez” 
Işıklar içinde uyu 

büyük insan... 
Aradan kaç yıl geçer-

se geçsin; 
Sen hala bu ülkenin 

unutulmaz devrimci 
önderisin...

SENİN YOKLUĞUNDA NELERMİ OLDU 
MEYDANLARI KİMLER Mİ DOLDURDU 

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
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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
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Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

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

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

15. HAFTA

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

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

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

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

19. HAFTA

2022-2023 Sezonu 
Spor Toto Süper Lig 

İlk Yarı Fikstürü

BAL’DA BERABERLiK HAFTASI!
Bölgesel Amatör Ligde 4. Grupta mücadele veren iki temsilcimiz de, geride kalan haftayı beraberliklerle geçirdi. Temsilcilerimizden Görelespor, Samsun dep-

lasmanında Samsun BŞB ile 1-1 berabere kalırken; 1926 Bulancakspor’da evinde oynadığı maçta Suluova Sebatspor karşısında sahadan 2-2’lik sonuçla ayrıldı

Ligde 6’ncı maçları-
nı oynayan temsil-
cilerimizden Göre-

lespor, Samsun’dan aldığı 
1 puanla 5 puana yükse-
lirken; 1926 Bulancakspor 
ise Suluova beraberliği 
ile ligdeki puan sayısını 
2’ye çıkardı. Samsun 
deplasmanında grup lideri 
BŞB karşısında galibiyeti 
kaçıran Görelespor, 85’de 
Ömer Faruk Babuşçu’nun 
golüyle 1-0 öne geçerken; 
90+2’de gelen Yüksel’in 
golüne engel olamadı ve 
böylece bu kritik maç 1-1 
sona erdi. 

Sahasında Amas-
ya temsilcisi Suluova 
Sebatspor’u ağırlayan 
Kırmız-Beyazlı temsilci-

miz Bulancakspor ise, 
41’nci dakikada 1-0 geriye 
düştüğü mücadelede 
66’da Tunahan’ın golüyle 
önce beraberliği yakaladı, 
ardından 73’de Fırat’ın 
ayağından galip duruma 
geçti. Abdullah ve Asrın’ın 
kırmızı kart görmesiyle sa-
hada 9 kişi kalan ev sahibi 
ekip, 89’ncu dakikada ge-
len Suluova golüne engel 
olamayınca, karşılaşma 
2-2’lik beraberlikle bitti.

 Ligin 7’nci haftasında 
Görelespor, sahasında 
Gümüşhane temsilcisi 
Telekom’u ağırlarken; 
Bulancakspor’da Sivas 
deplasmanına çıkacak. 
Kırmızı-Şimşeklerin rakibi 
Cumhuriyet Üniversitesi. 

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kasım Ayı 
Eğitim Semineri; MHK üyeleri, Süper Lig Ha-
kemleri, A Klasman Hakemleri, VAR kadrosu, 
FIFA Kadın Hakemleri ile yüz yüze; Süper 
Lig Yardımcı Hakemleri, A Klasman Yardımcı 
Hakemleri, Kadın FIFA Yardımcı Hakemleri, 
Süper Lig Gözlemcileri, A Klasman Gözlem-
cileri ve Ulusal Eğitimcilerin ise online olarak 
katılımıyla 9 Kasım 2022 Çarşamba günü 
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve 
Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

MHK Başkanı Sabri Çelik’in açılış konuş-
ması ve hakemlere verdiği MHK talimatla-
rından sonra MHK Hakem Danışmanı Hugh 
Dallas ve MHK Başkanvekili Murat Ilgaz’ın 
sunduğu güncel kliplerden oluşan MHK Ka-
sım Ayı Seminerine 51 hakemimiz yüz yüze 
olarak, 125 hakem, gözlemci ve ulusal eğitim-
cilerimiz ise online olarak katılım sağladı.

Bu seminerde ayrıca MHK EPAK Üye-
si Sürhat Müniroğlu ve Baki Tuncay Akkın 
yardımcı hakemlere yönelik güncel klipler 
üzerinden eğitim gerçekleşti.

MHK Kasım Ayı 
Semineri yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Başka-
nı Mehmet Büyükekşi, Kasım Ayı 

Eğitim Semineri için Riva’da bulunan Süper 
Lig, VAR, 1. Lig ve FIFA kadın hakemleriyle 
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve 
Eğitim Tesisleri’nde bir araya geldi. 

Sanatçılar Yılmaz Erdoğan ve Bü-
lent Serttaş’ın da katıldığı yemekte, TFF 
Başkan Vekili Yalçın Orhan, Yönetim ve 
İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Genel 
Sekreter Kadir Kardaş, MHK Başkanı 
Sabri Çelik ve MHK Üyeleri, MHK Hakem 
Danışmanı Hugh Dallas yer aldı. Başkan 
Mehmet Büyükekşi, hakemlere hitaben 
bir konuşma yaparken başarı dileğinde 
bulundu. 

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbolu 
yakından takip eden sanatçılar Yılmaz 
Erdoğan ve Bülent Serttaş’a A Milli Takım 
ve hakemler tarafından imzalanan hakem 
formalarını takdim etti.

Büyükekşi Hakem 
Camiası İle Buluştu

U19 Elit B Ligi’nde 1. Grup’ta ilk 5 hafta 
sonunda 12’şer puanlı Yılport Samsuns-

por ile Altay ilk iki sırayı paylaşıyor. 2. Grup’ta ise 
lider 10 puanlı Beyçimento Bandırmaspor.

U17 Elit A Ligi’nde 1. Grup’ta lider  10 puanlı 
Atakaş Hatayspor. 2. Grup’ta ise 12’şer puanlı 
Fenerbahçe A.Ş. ile Demir Grup Sivasspor ilk iki 
sırada. Gelişim Liglerinde diğer kategorilerde de 
mücadele sürüyor.

GİRESUNSPOR’UN DURUMU
U19 Elit A Liginde mücadele veren Giresuns-

por,6 karşılaşma sonunda  3 galibiyet,1 bera-
berlik ,2 mağlubiyet aldı. Çotanaklar bunların 
karşılığında 10 puan topladı. U17 Elit Liginde 
yer alan Yeşil- beyazlılar,4 haftada 1 beraberlik 
alırken sahadan 3 kez mağlubiyetle ayrıldı.

Gelişim Ligleri Hız Kesmeden Devam Ediyor
Gelişim Liglerinde heyecan devam 
ediyor. 6. haftası geride kalan 
U19 Elit A Ligi’nde 1. Grup’ta 
12 puanlı Atakaş Hatayspor 
ilk sırada. 2. Grup’ta ise 
14 puanlı Fraport TAV 
Antalyaspor 
zirvede alıyor

Sesi Görenler Süper 
Ligi’nde şampiyonluk 
yarışı devam ediyor
TFF’nin “Türkiye Futbol Oynuyor” projesi 

kapsamında desteklediği Görme Engelliler 
Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Gören-
ler Ligi’nin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk 
heyecanı doruk noktasına çıktı. Ligde 4 takımın 
şampiyonluk şansı devam ediyor. 

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor 
Kulübü’nün 24 puanla liderliğini sürdürdüğü 
ligde, 23’er puanla ikinci sırada yer alan Yıldırım 

Belediyesi Altonokta Görme Engelliler Spor 
Kulübü ile 3. sırada yer alan Kayseri Görme 
Engelliler Spor Kulübü ve 4. Sıradaki İzmir 
Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü’nün de 
şampiyonluk şansı bulunuyor.



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 611 Kasım 2022 Cuma
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YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

Görelespor Yönetimi Futbol 
Federasyonundan gelecek müjdeli 
haberi beklerken Ocak ayının 
söylenmesi ancak tam olarak  bir 
tarihin verilememesi müjdeninde 
yarım kalmasına neden oldu.
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Deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Giresunspor 
bu zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılacağına inanıyor.

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .................................................... O .........G ....... B ...... M ...... A ........ Y ........AV .........P
1.FENERBAHÇE A.Ş. ...................... 12 ........9 ........ 2 ....... 1 ........ 35 ....... 12 .......23 .........29
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ...... 12 ........7 ........ 3 ....... 2 ........ 19 ....... 8 .........11 .........24
3.GALATASARAY A.Ş..................... 12 ........7 ........ 3 ....... 2 ........ 16 ....... 10 .......6 ...........24
4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. .......... 12 ........6 ........ 5 ....... 1 ........ 24 ....... 14 .......10 .........23
5.YUKATEL KAYSERİSPOR .......... 13 ........7 ........ 2 ....... 4 ........ 19 ....... 13 .......6 ...........23
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. .............................. 13 ........6 ........ 4 ....... 3 ........ 26 ....... 18 .......8 ...........22
7.TRABZONSPOR A.Ş. ................... 12 ........6 ........ 4 ....... 2 ........ 18 ....... 15 .......3 ...........22
8.ARABAM.COM KONYASPOR ... 13 ........5 ........ 6 ....... 2 ........ 14 ....... 8 .........6 ...........21
9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR . 12 ........5 ........ 1 ....... 6 ........ 19 ....... 21 .......-2 .........16
10.CORENDON ALANYASPOR .... 13 ........4 ........ 4 ....... 5 ........ 19 ....... 24 .......-5 .........16
11.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ............... 12 ........4 ........ 3 ....... 5 ........ 16 ....... 16 .......0 ...........15
12.KASIMPAŞA A.Ş. ........................ 13 ........4 ........ 3 ....... 6 ........ 11 ....... 22 .......-11 .......15
13.V. FATİH KARAGÜMRÜK ........ 12 ........3 ........ 3 ....... 6 ........ 21 ....... 24 .......-3 .........12
14.MKE ANKARAGÜCÜ ................ 12 ........3 ........ 3 ....... 6 ........ 15 ....... 20 .......-5 .........12
15.BITEXEN GİRESUNSPOR......... 12 ........3 ........ 3 ....... 6 ........ 11 ....... 19 .......-8 .........12
16.ATAKAŞ HATAYSPOR ............... 12 ........3 ........ 2 ....... 7 ........ 11 ....... 22 .......-11 ....... 11
17.DEMİR GRUP SİVASSPOR........ 13 ........2 ........ 4 ....... 7 ........ 11 ....... 17 .......-6 .........10
18.İSTANBULSPOR A.Ş. ................. 12 ........2 ........ 2 ....... 8 ........ 12 ....... 25 .......-13 .........8
19.H. ÜMRANİYESPOR .................. 12 ........1 ........ 3 ....... 8 ........ 13 ....... 22 .......-9 ...........6

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

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

Spor Toto Süper Lig’de 
2022 FIFA Dünya Kupa-
sı dolayısıyla verilecek 
aradan önceki son hafta 
maçları oynanacak. Türkiye 
Futbol Federasyonundan 
yapılan açıklamaya göre, 
ligin 14. haftasındaki müsa-
bakaların programı şöyle:

11 Kasım Cuma 
20.00 Corendon Alan-

yaspor- Adana Demirspor 
(Kırbıyık Holding)

20.00 MKE Ankaragücü- 
Trabzonspor (Eryaman)

12 Kasım Cumartesi
14.30 Demir Grup 

Sivasspor-HangiKredi Üm-
raniyespor (Sivas 4 Eylül)

17.00 Fenerbahçe-Bi-
texen Giresunspor (Ülker)

20.00 Medipol Başakşe-
hir- Galatasaray (Başakşe-
hir Fatih Terim)

13 Kasım Pazar
14.30 VavaCars Fatih 

Karagümrük- Gaziantep FK 
(Atatürk Olimpiyat)

17.00 İstanbulspor-Ata-
kaş Hatayspor (Esenyurt 
Necmi Kadıoğlu)

17.00 Yukatel Kayse-
rispor-Arabam.com Kon-
yaspor (RHG EnerTürk 
Enerji)

20.00 Beşiktaş-Fraport 
TAV Antalyaspor (Vodafone 
Park)

Dünya Kupası arasından 
önce son maçlar oynanacak

YUREGiNE SAGLIK FERHAT

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur 
maçında Giresunspor, Anka-
raspor’u 3-2 mağlup ederken 

başkent ekibinin 18 yaşındaki kale-
cisi Bayram Kılıç yediği gol sonrası 
gözyaşlarına hakim olamadı. Meslek-
taşının o anlarını gören Giresunspor 
kalecisi Ferhat Kaplan kalesinden 
koşarak genç kaleciyi teselli etti. O 
anlar sosyal medyada büyük beğeni 
topladı.

Giresunspor ile Ankaraspor, Ziraat 
Türkiye Kupası 4. tur maçında karşı 
karşıya geldi. Karadeniz ekibi, 2 
farklı geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 
kazanırken maçta duygusal bir an 
yaşandı.

GÖZYAŞLARINI 
TUTAMADI

Karşılaşmanın genelinde iyi bir 
performans ortaya koyan 18 yaşında-
ki Ankaraspor kalecisi Bayram Kılınç, 
Savicevic’in şutunda topu ağlarda 
gördü. Bu golden sonra büyük üzüntü 
yaşayan genç eldiven gözyaşlarını 
tutamadı.

KALESİNDEN 
KOŞARAK GENÇ 

KALECİNİN 
YANINA GİTTİ

18 yaşındaki Bayram Kılıç gözyaş-
larına boğulmuş ağlarken, o sırada 
gol sevinci yaşan Giresunspor’un ka-
lecisi Ferhat Kaplan koşarak meslek-
taşının yanına geldi ve teselli verdi.
Çotanak Spor Kompleksine gelen 
Seyirciler, bu davranışından dolayı 
Ferhat’ı alkışladılar.

FARKLI KADRO
Giresunspor, Ankaraspor ile oy-

nadığı kupa maçına farklı bir kadro 
ile çıktı Cumartesi günü ligde Fener-
bahçe’ye konuk olacak olan Yeşil-be-
yazlılarda teknik adam Hakan Keleş, 
o mücadeleyi düşünerek aslarını 
Ankaraspor maçında oynatmadı.

HAMLELER
Giresunspor’un teknik adamı Ha-

kan Keleş’in Ankaraspor maçındaki 
hamleleri turu getirdi. Yeşil-beyazlı 
takımda bazı oyuncular  beklentilerin 
çok uzağında kalırken, konuk ekibin 
attığı ikinci golden sonra Hakan Hoca 
tura olan inancını yitirmedi ve hemen 
Görkem ve Sainz ile Sergio’yu oyuna 
dahil etti. Ardından ise 65’te Mejia, 
84’te Kuwas’ı oyuna alan teknik ada-
mın bu hamleleri Çotanaklar’ın bir üst 
tura yükselmesini sağladı. 

KIRIK PARMAK !
Çotanakların, Ankaraspor ile oy-

nadığı kupa maçında Savicevic attığı 
iki golle yıldızlaştı. Giresunspor’un 
2-0 yenik duruma düştüğü maçta 60. 
Dakikada farkı bire düşüren golü kay-
deden Savicevic, 90+3. dakikada ise 
ikinci kez sahne aldı ve turu getiren 
golü kaydetti. Attığı iki golle yıldızla-
şan Savicevic, elindeki parmak kırık 
olmasına rağmen fedakarlık yaparak 
sahaya çıktı.

Giresunspor- Ankaraspor 
arasında oynanan kupa 
maçında duygusal 
anlara şahitlik ettik. 
Çotanakların kalesini 
koruyan Ferhat Kap-
lan’ın, Savicevic’in şu-
tunda meşin yuvarlağı 
ağalarında gören ve 
büyük üzüntü yaşayarak 
gözyaşlarına boğulan 18 
yaşındaki Bayram 
Kılınç’ı teselli etmesi 
büyük beğeni topladı.


