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ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN
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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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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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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
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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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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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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

(Yazısı Sayfa 3'te)
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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

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

ÖĞRETMEN 
OKULU YILLARIMIZ 
‘10 KASIM KÖŞE’ 
YARIŞLARIMIZ 
(Yazısı Sayfa 4’te)

Müftülük 
gençlerle 

buluştu
SAYFA 2’DE

Giresun Belediyesi 
Konservatuvarı, Ulu 

Önder Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün aramızdan 
ayrılışının 84. yıldönümü 
dolayısıyla anma konseri 
düzenledi. Konservatuvarın 
yanı sıra Halk Eğitim Merke-
zi ve Güzel Sanatlar Lisesi 
eğitmenlerinin de yer aldığı 
orkestra Atatürk’ün sevdiği 
şarkıları seslendirdi.

SAYFA 2’DE

Şenlikoğlu: Atatürk’ü 
Sevdiği Şarkılarla Andık

BELEDiYE MECLiSi KASIM AYI 
iKiNCi TOPLANTISINI YAPTI

Giresun Belediye Meclisi Kasım ayı ikinci 
toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Baş-

kanı Aytekin Şenlikoğlu başkanlığında yapılan 
toplantıda komisyonlardan gelen raporlar görü-
şülürken, bazı maddeler karara bağlandı,  bazı 
maddeler yeniden görüşülmek üzere komisyona 
geri gönderildi, bazı maddeler için ise komisyon-
ların ek süre talebi kabul edildi. 3’TE

‘Soruşturma başlatılmıştır’ 3’
TE

CHP’DEN BELEDİYE’YE 699 BİN BİN TL’LİK FATURA TEPKİSİ!

YENAL: SiiRT 296 BiN
GiRESUN NiYE 699 BiN
Giresun Beledi-

yesi Meclis ikin-
ci oturumunda Cum-
huriyet Halk Partisi 
Meclis Grubu Belediye 
tarafından düzenlenen 
Kitap Fuarı ve kira artı-
şı konusunu gündeme 
taşıdı. SAYFA 2’DE

Komite Sözcüsü Hakan 
Cenger ve partililerce 
karşılanan Çakıroğlu 

,Batlama Vadisi ‘nin ilçe olması 
için elinden geleni yapmaya 
hazır olduklarını söyledi .

Çakıroğlu,  “Hem ilçe hem de 
kapanan 2 belediyenin yeniden 
açılması için üzerime düşeni 
yapacağımdan şüphe duymayın 
.Benim de bir yanım batlamalı …
Bu komiteyi zevkle takip ediyo-
rum .Ziyaret edip kendim imza 
vererek destek olmak istedim 
.Bu proje Giresun ‘u büyütecek 
bir projedir “ şeklinde konuştu

Çakıroğlu”Önce burada 
bulunan arkadaşlara hayır-

lı akşamlar diliyorum.Zaten 
gündemde olan bir konu.Çoğu 
insan Batlama Vadisi’nin ilçe 
olması için imza verdi.Şehirde 
bir konsensüs oluştu.İnsanları-
mız bu bölgede bir ilçe kurulma-
sını istiyor.Ben de sizleri ziyaret 
ederek ederek imzalı destek 
vermek istedim” dedi.

Çakıroğlu’nun Batlama 
Vadisi’nin ilçe olması için imza 
vermesi alkış alırken,yörede de 
büyük memnuniyet yarattı.

Komite Sözcüsü Hakan Cen-
ger ise Çakıroğlu’na teşekkür 
ederek”Bazı siyasetçiler bizlere 
imza vermekte naz ederken,sa-
yın Çakıroğlu’nun kendisi gelip 

komitemizi ziyaret ederek imza 
vermesi son derece değerlidir.
Sayın Çakıroğlu’nun bu imzası-
nın değerini biliyoruz.Milletvekili 
aday adaylığı yolunda ise başa-
rılar diliyoruz.Biz tüm partilere 
eşit mesafedeyiz.Her parti bizleri 
ziyaret edebilir ve yöremiz hak-
kında bilgi alabilir.” dedi.

Çakıroğlu’na teşekkür eden 
bazı Batlamalılar ise “Milletve-
killiği nasip işidir.Sayın Çakıroğ-
lu’na çıktığı bu hayırlı yolda 
başarılar dileriz.Fakat kendisi 
örnek bir tavır sergiledi.Bu ilde 
her proje ve yatırıma karşı çıkan 
bazı gruplar gibi önyargılı dav-
ranmadı ve ilçe projesini sahip-

lendi.Giresun’un böyle vizyonu 
geniş siyasetçilere ihtiyacı var.
Giresun ancak sayın Çakıroğlu 
gibi olaylara geniş açıdan ve 
yapıcı bakan siyasetçilerle bü-
yür.Kendisi milletvekili listesine 
girerse bizler de yörede kendi-
sini ağırlamak isteriz.Milletvekili 
seçilirse  Batlama Vadisi’ne karşı 
sayın Çakıroğlu’nun artık bir ilçe 
ve 1 belediye sözü vardır.Beledi-
ye kurma önerisi kendisinin yöre 
için ortaya sunduğu bir projedir.
Ona da saygımız var.İnşaalllah 
seçim sonrası kendisi yörenin 
de sesi olacaktır.Çıktığı yolda 
başarılar diliyoruz”diye konuştu-
lar. Haber: Hakan Çelebi

CAKIROGLU’NUN SURPRiZ
iMZASINA ALKIS TUFANI
AK Parti Giresun milletvekili aday adayı Çetin Çakıroğlu, Batlama 
Vadisi ilçe yapma komitesini ziyaret ederek ilçe için imza verdi

Engelsiz yaşam merkezi 
ile ilgili tartışma sürüyor..

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın 
Kolları İl Başkanı Ayça Kozluca 
, Giresun Belediyesi tarafından 
yapıldığı duyurulan , Engelsiz 
Yaşam Merkezi ile ilgili açıklama-
larda bulundu.

Kozluca  “Ne yazık ki Giresun 
Belediyesi tarafından yapımına 
başlandığı duyurulan Engesiz 
Yaşam Merkezi projesini incele-
diğimizde gerçeklikten uzak ,ihti-
yaca cevap vermeyen ve sadece 

yapmış olmak için yapılan bir 
proje olduğunu görmekteyiz.

SAYFA 2’DE

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

getirebiliriz. Arzu eden mandıramızı gelip 
gözleriyle görebilir…Herşey doğal…
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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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Ebegümeci adlı müzikli komedi 
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'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.
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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
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Valilikten yapılan yazılı açıklama-
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gönderilecek insani yardım malze-
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yonunda toplandığı belirtildi.
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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    
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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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Şenlikoğlu: 
Atatürk’ü Sevdiği 
Şarkılarla Andık

Belediye Vahit Süt-
laş Sahnesi’nde 

gerçekleşen konser büyük 
bir katılımla gerçekleşti. 
Atatürk’ün yaşamını konu 
alan üç dakikalık kısa film 
gösterimiyle başlayan et-
kinlik çerçevesinde Giresun 
Belediyesi Türk Halk Müziği 
Koro Şefi Sercan Kondiloğlu 
yönetimindeki orkestrada Er-
man Akten ve Dilek Karaman 

söylediği parçalarla dinleyici-
lere duygu dolu anlar yaşattı. 
Büyük beğeni ile izlenen 
konserde izleyiciler sanatçı-
ları dakikalarca alkışladı. 

Programa katılanlar unu-
tulmaz bir anma gecesine 
tanıklık ederken bu etkin-
liği kendileri ile buluşturan 
Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu’na te-
şekkür ettiler.

İl Müftülüğünce gençlerin 
milli ve manevi değerle-
rine bağlı, güzel ahlaklı 

ve vatansever bireyler olarak 
yetişmesine destek sağlamak 
için programlar düzenleniyor.

Giresun İl Müftülüğü genç-
lere yönelik “Gençlerleyiz, 
beraberiz” programı düzenledi. 

İl Müftülüğü Gençlik Koordi-
natörlüğünce organize edilen 
program Bulancak Yalıköy 
Çiçekli Camii’nde gerçekleşti.

Programda öğrencilerle bir 
araya gelen İl Müftüsü Rama-
zan Topcan tavsiyelerde bu-
lundu. Milli ve manevi değer-
lerin önemine vurgu yapan İl 
Müftüsü Topcan, “Bizler; insanı 
yaşat ki devlet yaşasın mede-
niyetinin çocuklarıyız. Bizler; 
Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus 
Emre, Hacı Bayram-ı Veli gibi 
erenleri bağrından çıkarmış 
milletiz.

Biz, ekmeksiz yaşarız va-
tansız, bayraksız asla. Vatan, 
bayrak olmazsa markalı araba-
larımızın, markalı elbiselerimizin 
hiçbir önemi yok. Dünyanın 
muhtelif bölgelerinde cereyan 
eden savaşlar bize sadece 
savaşın acı yüzünü göstermedi. 
Aynı zamanda vatansızlığın, 
bayraksızlığın ne büyük bela 
olduğunu da gösterdi. Size, bize 

düşen görev, dağılıp parçalan-
mamaktır. Bir ve beraber olmak-
tır.” dedi. Her fırsatta gençlerle 
bir araya gelmeye gayret 
gösterdiğini ifade eden Müftü 
Topcan, “Genç dostu, öğrenci 
dostu bir ağabeyiniz olarak 
sizlerle olmaktan duyduğum 
memnuniyeti ifade etmek iste-
rim. Hepinize, ailelerinize sağ-
lıklı, huzurlu, bereketli ömürler 

diliyorum, başarılar diliyorum. 
Sizleri muhabbetle selamlıyo-
rum. Rabbimin selamı üzerini-
ze olsun.” diye konuştu.

Programa Şube Müdürü 
İsmail Aydın, Uzman Vaiz 
Zeynep Özdemir, KYK Gül-
pembe Hatun Kız Öğrenci 
Yurdu Müdürü Asiye Yüksel, 
Manevi Danışman Emine Yurt 
ve öğrenciler katıldı.

Müftülük gençlerle buluştu
Müftü Topcan: Biz, ekmeksiz yaşarız vatansız, bayraksız asla

CHP’DEN BELEDİYE’YE 699 BİN BİN TL’LİK FATURA TEPKİSİ!

YENAL: SiiRT 296 BiN
GiRESUN NiYE 699 BiN
CHP Grubu adına Beledi-

ye Meclis üyesi Vahdet 
Yenal  söz alarak “Giresun 
Belediyesi’nin düzenlediği 9 
günlük kitap fuarının belediye-
mize maliyeti 699.000 TL olup 
bu rakam fahiştir. Aynı fuar 
Antalya’da benzer fiyatlarda 
40 günlük süre için yapılmış, 
Siirt’te ise 9 gün için 296.000 
TL bedelle yapıldığı düşünül-

düğünde belediyemizin zarara 
uğratıldığı açıktır” dedi. Yenal, 
belediyenin kiraya verdiği 
mülkler için de Komisyonda 
dile getirilen enflasyona dayalı 
artış oranlarının çok yüksek 
olduğu şehir esnafı için uygu-
lanacak zam oranının düşük 
tutulması ve esnafın destek-
lenmesi gerektiğini belirtti.

Haber: Osman Yılmaz

Kozluca Projeyi Eleştirdi
Engelsiz Yaşam Merkez-

leri ; engelli bireylerin 
Yaşam kalitesini arttırmak, 
sosyal yaşamda aktif ola-
bilecekleri bir yaşam alanı 
yaratmak amacıyla kurulmak-
tadır. Kurulan Engelsiz yaşam 
merkezlerini incelediğimizde 
bünyesinde sinema salonları,  
engel  durumuna göre değişen 
eğitim sınıfları, konferans sa-
lonları, kütüphane, fizyoterapi, 
spor salonları , resim atölye-
leri, Engelsiz yaşam bahçesi, 
hobi odası  Engelsiz park alanı 
gibi birimlerin bulunduğu görül-
mektedir. 

 120 metrekare taban alanlı 

iki katlı binanın projesinde ise 
bu vasıflar olmadığı gibi pro-
jenin incelenmesinde sadece 
psikolojik destek birimi  ve 2 
atölye bulunduğu görülmek-
tedir.

Benzerleri incelendiğinde 
belki de ülkedeki en küçük ve 
yetersiz Engelsiz Yaşam Mer-
kezi ilimizde açılmış olacak ve 
bu haliyle idari bir birim , bir 
iletişim ofisi olmaktan öteye 
gidemeyecektir.

Amaç engelli bireylerimizin 
sosyalleşmesi iken ne yazık ki 
binanın bulunduğu yer ulaşım 
açısından da Engelsiz bireyler 
ve aileleri açısından da zorluk 

taşıdığı ortadadır.
Bu konuda belediye yetki-

lilerinden engelli bireyler ve 
ailelerin sorunlarına cevap 
verebilecek daha gerçekçi 

adımlar bekliyoruz. 
Giresun halkının bu sürecin 

yakın takipçisi olacağımızı 
bilmesini isteriz.”dedi. 

Haber: Fatma Uğurlu



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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Çocuklara 
kışlık kıyafet 
hediye edildi

Hayırseverlerin 
destekleriyle 

toplanan yardımlar TDV 
Giresun Şubesince 
ihtiyaç sahibi çocuklar 
ve yetimler için iyilik 
seferberliğine dönüştü-
rüldü.

Türkiye Diyanet Vakfı 
Giresun Şubesi “Bir 
Yetim de Sen Giydir” ve 
“Kış Bayramı” projeleri 
kapsamında yetim ve 
ihtiyaç sahibi çocuklara 
bot, mont, atkı ve kıya-
fet yardımında bulundu.

TDV Kadın Kolları ve 
İl Göç Koordinatörlüğü 
organizesinde ihtiyaç 
sahibi ailelerle çocukla-
rı yıl içerisinde düzenli 
olarak ziyaret ediliyor 
ve belirlenen ihtiyaçlar 
doğrultusunda yardım 
yapılıyor.

Kampanya kapsa-
mında hayırseverlerin 
destekleriyle ihtiyaç 
sahibi yetim ve ihtiyaç 
sahibi çocuklara kıyafet 
hediye edildi. Minik ço-
cuklar, Giresun İl Müftü-
sü Ramazan Topcan ve 
TDV gönüllüleri reh-
berliğinde mağazalara 
giderek kıyafet aldı.

Kampanya ile ilgili 
bilgi veren TDV Gire-

sun Şube Başkanı ve 
İl Müftüsü Ramazan 
Topcan, “Kış mev-
siminin iyiden iyiye 
kendini hissettirdiği 
bu günlerde istedik ki 
çocuklarımız üşümesin. 
Çocuklarımızın muhtaç 
oldukları mont, bot, 
kışlık kıyafetler, çanta 
ve kırtasiye malzeme 
ihtiyaçlarını gidererek 
sadece bedenlerini 
değil yüreklerini de 
ısıtmak istedik. Vakıf 
olarak ‘Bir gün değil her 
gün’ sloganıyla hareket 
ediyoruz. Hamdolsun 
bugüne kadar güzel 
işler başardık.” dedi.

Vakıf hizmetlerini 
gönüllülük esasıyla sür-
dürdüklerini ifade eden 
Müftü Topcan, “Hazret-i 
Peygamber’in (s.a.s.) 
müjdesidir; yetim başı 
okşayan ele, ateş 
değmeyeceği. Biz bu 
ilahi müjdeye mazhar 
olmak için buradayız, 
çalışıyoruz.

TDV Kadın Kol-
ları’na, İl Göç Ko-
ordinatörlüğü’ne ve 
hayırsever destekçileri-
mize candan teşekkür 
ediyorum, arılar gibiyiz 
hamdolsun.” dedi.

BELEDiYE MECLiSi KASIM AYI 
iKiNCi TOPLANTISINI YAPTI

Başkan Şenlikoğlu 
ayrıca, 10 Kasım 
nedeniyle meclis 

üyelerine yönelik hitabında: 
“Bugün 10 Kasım. Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün ölümünün 84. 
yıldönümü. Buradan bir kez 
daha Mustafa Kemal Atatürk 

ve silah arkadaşlarını rahmetle 
anıyorum. Ruhları şad olsun.” 
dedi.

Kasım ayı üçüncü meclis 
toplantısının ise 21 Kasım 
2022 Pazartesi günü yapıl-
ması kararlaştırılarak oturum 
sonlandırıldı.

‘Soruşturma 
başlatılmıştır’

Giresun Valiliğin-
den hastane 

morgunda çekilen gö-
rüntülerle ilgili açıklama:

“Bu üzücü olayla 
ilgili gerekli inceleme ve 
soruşturma Valiliğimiz 
tarafından başlatılmış-
tır”

Giresun’da bir hasta-
nenin morgunda stajyer 
öğrencilerin görüntü 
çekip sosyal medyada 
paylaştığı olayla ilgili 
inceleme ve soruşturma 
başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan 
açıklamada, kentteki bir 
hastanede staj yapan 

iki öğrencinin izinsiz 
olarak girdikleri hastane 
morgunda çektikleri gö-
rüntüleri sosyal medya 
hesaplarından paylaş-
malarından duyulan 
üzüntü belirtildi.

Öğrencilerin de yap-
tıkları hatanın farkında 
olup büyük bir üzüntü 
ve pişmanlık içerisin-
de olduğu vurgulanan 
açıklamada, “Bu üzücü 
olayla ilgili gerekli in-
celeme ve soruşturma 
Valiliğimiz tarafından 
başlatılmıştır.” ifadeleri 
kullanıldı.

GİRESUN (AA)

Bulancak Belediyesi Fen İş-
leri Müdürlüğü tarafından sür-
dürülen yol yapım çalışmaları 
kapsamında Şemsettin Mahal-
lesi-Karadere Yolu arasındaki 
bağlantı yolunda betonlama 
çalışması başlatıldı. Şemsettin 
mahallesi ana yol ile Karadere 
yolu arasında, yaklaşık 1.5 
km’yi bulan yol betonlama ça-
lışması büyük oranda tamam-

lanırken, çalışmaların en kısa 
sürede bitirileceği belirtildi.

Belediye Başkanı Recep 
Yakar, “Belediye olarak bir 
taraftan merkez mahallele-
rimizde alt yapı ve üst yapı 
çalışmalarımızı hızla sürdürür-
ken bir taraftan da dış mahal-
lelerimizdeki alt yapı çalışma-
larımıza devam ediyoruz. Dış 
mahallelerimizin de özellikle 

kırsal bölgelerinde ulaşım 
ağını sağlayacak ara bağlantı 
yollarını iyileştirerek halkımızın 
kullanımına açıyoruz. Şem-
settin mahalle yolu-Karadere 
yolumuzda bu anlamda önemli 
bir bağlantı yolu olarak beton-
lanarak halkımızın hizmetine 
sunulacaktır. İlçemizin yol 
ağlarını iyileştirme çalışmala-
rımız devam edecektir. Hayırlı 

olsun” diye konuştu.
Yol çalışmalarını takip eden 

Şemsettin Mahallesi Muhta-
rı Bahri Karabaş, “Mahalle 
sınırlarımız içindeki bu bağ-
lantı yolu tamamlandığında 
mahallemize değer katacak 
ve ulaşımı kolaylaştıracaktır. 
Sayın Belediye Başkanımıza 
ilgisi ve hizmetleri için teşekkür 
ederiz” dedi.

Şemsettin-Karadere 
Bağlantı yolu Betonlanıyor

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 

Çakırmelikoğlu ve Meclis Başkanı N. Şükrü 
Ataün, bir süre önce göreve atanan Giresun 
İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer’i 
makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Giresun 
Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu 
başkan yardımcısı Ahmet Fehmi Tozlu, 
yönetim kurulu sayman üyesi Azmi Bük, yö-
netim kurulu üyeleri Ergin Kılıçarslan, Halit 
Aydın, Hakan Aslım, Hüsamettin Şehitoğlu 
ve Fatih Karaca’da yer aldı.

Albay Özer’e 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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belirlenen kriterler aranır… Önce kriter belirlenir, sonra kriterlere uygun 
eleman aranır.

Lakin ne hazindir ki, siyasî partilerin il-ilçe başkanları seçilirken 
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adamı olmak!.. 
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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
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Belediye Vahit Süt-
laş Sahnesi’nde 

gerçekleşen konser büyük 
bir katılımla gerçekleşti. 
Atatürk’ün yaşamını konu 
alan üç dakikalık kısa film 
gösterimiyle başlayan et-
kinlik çerçevesinde Giresun 
Belediyesi Türk Halk Müziği 
Koro Şefi Sercan Kondiloğlu 
yönetimindeki orkestrada Er-
man Akten ve Dilek Karaman 

söylediği parçalarla dinleyici-
lere duygu dolu anlar yaşattı. 
Büyük beğeni ile izlenen 
konserde izleyiciler sanatçı-
ları dakikalarca alkışladı. 

Programa katılanlar unu-
tulmaz bir anma gecesine 
tanıklık ederken bu etkin-
liği kendileri ile buluşturan 
Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu’na te-
şekkür ettiler.

İl Müftülüğünce gençlerin 
milli ve manevi değerle-
rine bağlı, güzel ahlaklı 

ve vatansever bireyler olarak 
yetişmesine destek sağlamak 
için programlar düzenleniyor.

Giresun İl Müftülüğü genç-
lere yönelik “Gençlerleyiz, 
beraberiz” programı düzenledi. 

İl Müftülüğü Gençlik Koordi-
natörlüğünce organize edilen 
program Bulancak Yalıköy 
Çiçekli Camii’nde gerçekleşti.

Programda öğrencilerle bir 
araya gelen İl Müftüsü Rama-
zan Topcan tavsiyelerde bu-
lundu. Milli ve manevi değer-
lerin önemine vurgu yapan İl 
Müftüsü Topcan, “Bizler; insanı 
yaşat ki devlet yaşasın mede-
niyetinin çocuklarıyız. Bizler; 
Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus 
Emre, Hacı Bayram-ı Veli gibi 
erenleri bağrından çıkarmış 
milletiz.

Biz, ekmeksiz yaşarız va-
tansız, bayraksız asla. Vatan, 
bayrak olmazsa markalı araba-
larımızın, markalı elbiselerimizin 
hiçbir önemi yok. Dünyanın 
muhtelif bölgelerinde cereyan 
eden savaşlar bize sadece 
savaşın acı yüzünü göstermedi. 
Aynı zamanda vatansızlığın, 
bayraksızlığın ne büyük bela 
olduğunu da gösterdi. Size, bize 

düşen görev, dağılıp parçalan-
mamaktır. Bir ve beraber olmak-
tır.” dedi. Her fırsatta gençlerle 
bir araya gelmeye gayret 
gösterdiğini ifade eden Müftü 
Topcan, “Genç dostu, öğrenci 
dostu bir ağabeyiniz olarak 
sizlerle olmaktan duyduğum 
memnuniyeti ifade etmek iste-
rim. Hepinize, ailelerinize sağ-
lıklı, huzurlu, bereketli ömürler 

diliyorum, başarılar diliyorum. 
Sizleri muhabbetle selamlıyo-
rum. Rabbimin selamı üzerini-
ze olsun.” diye konuştu.

Programa Şube Müdürü 
İsmail Aydın, Uzman Vaiz 
Zeynep Özdemir, KYK Gül-
pembe Hatun Kız Öğrenci 
Yurdu Müdürü Asiye Yüksel, 
Manevi Danışman Emine Yurt 
ve öğrenciler katıldı.

Müftülük gençlerle buluştu
Müftü Topcan: Biz, ekmeksiz yaşarız vatansız, bayraksız asla

CHP’DEN BELEDİYE’YE 699 BİN BİN TL’LİK FATURA TEPKİSİ!

YENAL: SiiRT 296 BiN
GiRESUN NiYE 699 BiN
CHP Grubu adına Beledi-

ye Meclis üyesi Vahdet 
Yenal  söz alarak “Giresun 
Belediyesi’nin düzenlediği 9 
günlük kitap fuarının belediye-
mize maliyeti 699.000 TL olup 
bu rakam fahiştir. Aynı fuar 
Antalya’da benzer fiyatlarda 
40 günlük süre için yapılmış, 
Siirt’te ise 9 gün için 296.000 
TL bedelle yapıldığı düşünül-

düğünde belediyemizin zarara 
uğratıldığı açıktır” dedi. Yenal, 
belediyenin kiraya verdiği 
mülkler için de Komisyonda 
dile getirilen enflasyona dayalı 
artış oranlarının çok yüksek 
olduğu şehir esnafı için uygu-
lanacak zam oranının düşük 
tutulması ve esnafın destek-
lenmesi gerektiğini belirtti.

Haber: Osman Yılmaz

Kozluca Projeyi Eleştirdi
Engelsiz Yaşam Merkez-

leri ; engelli bireylerin 
Yaşam kalitesini arttırmak, 
sosyal yaşamda aktif ola-
bilecekleri bir yaşam alanı 
yaratmak amacıyla kurulmak-
tadır. Kurulan Engelsiz yaşam 
merkezlerini incelediğimizde 
bünyesinde sinema salonları,  
engel  durumuna göre değişen 
eğitim sınıfları, konferans sa-
lonları, kütüphane, fizyoterapi, 
spor salonları , resim atölye-
leri, Engelsiz yaşam bahçesi, 
hobi odası  Engelsiz park alanı 
gibi birimlerin bulunduğu görül-
mektedir. 

 120 metrekare taban alanlı 

iki katlı binanın projesinde ise 
bu vasıflar olmadığı gibi pro-
jenin incelenmesinde sadece 
psikolojik destek birimi  ve 2 
atölye bulunduğu görülmek-
tedir.

Benzerleri incelendiğinde 
belki de ülkedeki en küçük ve 
yetersiz Engelsiz Yaşam Mer-
kezi ilimizde açılmış olacak ve 
bu haliyle idari bir birim , bir 
iletişim ofisi olmaktan öteye 
gidemeyecektir.

Amaç engelli bireylerimizin 
sosyalleşmesi iken ne yazık ki 
binanın bulunduğu yer ulaşım 
açısından da Engelsiz bireyler 
ve aileleri açısından da zorluk 

taşıdığı ortadadır.
Bu konuda belediye yetki-

lilerinden engelli bireyler ve 
ailelerin sorunlarına cevap 
verebilecek daha gerçekçi 

adımlar bekliyoruz. 
Giresun halkının bu sürecin 

yakın takipçisi olacağımızı 
bilmesini isteriz.”dedi. 

Haber: Fatma Uğurlu



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

412 Kasım 
2022 Cumartesi www.giresungundem.comGÜNDEM

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
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Her 
türlü insert 
tasarımızın 

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

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

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

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

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

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

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

Siyah-beyaz anılar; 
Ne kadar arkada kalırsa 

kalsın... 
Fotoğraflar ne kadar sara-

rırsa sararsın... 
Yine de belleğimize ayna 

tutuyor... 
Salt ayna tutmakla kalmı-

yor; 
Sizi birdenbire gençleşti-

riyor... 
Ele-avuca sığmadığınız 

yirmili yaşlara indiriyor... 
Yoksulluğu varsıllığa dö-

nüştürdüğünüz o siyah-be-
yaz anılarınız gözlerinizin 
önüne geliyor... 

Elinize aldığınız fotoğrafı; 
Uzun süre elinizden bıra-

kamıyorsunuz... 
Yaşadığınız o heyecan 

yüklü anıları tekrar yaşama-
ya başlıyorsunuz! 

Ve daha sonra farkında ol-
madan yarı sesli, yarı sessiz; 

“Vay be!” diyorsunuz... 
“Bizler gerçekten böylesi 

güzel günler yaşadık mı?” 
diye içselleştirilmiş bir ‘iç’ 
geçiriyorsunuz... 

Şimdi bende yürek dolu-
su bir “Aahh ah” çektikten 
sonra sözü şuraya getirmek 
istiyorum... 

Bundan yarım-küsur yıl 
önce; 

Bizler, Giresun Öğretmen 
Okulunun öğrencileriydik... 

Ve mezun olduğumuzda 
iyi bir ‘öğretmen’ olabilmek 
için en donanımlı şekilde 
öğretmen olmanın gayreti 
içindeydik... 

Köy Enstitülerinden kal-
ma; 

Aldığımız teorik eğitimi, 

üretim şekline dö-
nüştürmeyi sever-
dik... 

Örneğin; 
İleride sınıfları-

mıza asacağımız 
‘Mevsim ve Tarih 
Şeritlerini’ kendi 
yeteneklerimizi öne 
çıkararak hazırla-
mayı öğrenmiştik... 

Örneğin; 
İleride ‘öğret-

men’ olduğumuzda 
‘10 Kasımlarda’ 
Atatürk’ü anma 
programını yapma-
nın ve öğrenmenin 
gayreti içindeydik... 

Ve bunun içindir 
ki; 

Bizler, Öğretmen 
Okulu Öğrencileriyken her 
‘10 Kasım’ geldiğinde sınıf-
larımıza -dramatize içerikli- 
en güzel şekilde ‘10 Kasım 
Atatürk Köşesi’ yapmak için 
sınıflar birbirleriyle yarışır-
lardı... 

Yapılan ‘yarışmanın’ de-
ğerlendirmesini de; 

Yine demokratik bir şe-
kilde sınıflardaki ‘10 Kasım 
Atatürk Köşelerini’ ge-
zip-gözlemleyen öğretmenler 
ve tarafsız kimliğini kullanan 

öğrenci arkadaşlarımız ‘pu-
anlayıp’ birincileri ve ikincileri 
ilan ederlerdi... 

‘10 Kasım Atatürk Köşesi’ 
kompozisyonunda; 

Bir kez de 2. sınıfta 
Leman Şenel arkadaşımla 
birlikte tasarım ve tanzim 
ettiğimiz bizim sınıfın ‘Köşe-
si’ birinci seçilmişti... 

Görselde paylaştığım fo-
toğrafta da görüldüğü gibi; 

Leman Şenel arkadaşı-
mızla sınıfın bir köşesine 

tuğlalarla ‘Kale’ kompozis-
yonu yapmış ve ‘Kalenin 
Önüne’ de okul bahçesinden 
inşaat kumu taşıyarak saat; 
09.05 geçeyi anlatan sınıfın 
zeminine büyük bir ‘Kum 
Saati’ yapmıştık... 

Sınıfın camlarını kağıtla 
kapatıp; 

Loş ve gizemli bir atmos-
fer yarattıktan sonra da 
‘Köşemizi’ ziyarete gelenler 
içinde ‘Kalenin arkasından’ 
sınıf arkadaşlarımızdan 

görev alanlar, 
Atatürk’ün veciz 
sözlerini düet 
olarak seslendir-
mişlerdi... 

Özetlersek; 
Bunları niye mi 

anlatıyorum? 
Hemen söyle-

yeyim; 
Hem ‘Atatürk’ü 

Anma Haftasını’ 
ıskalamak istemi-
yorum... 

Ve hem de 
iyice solgunlaş-
mış siyah-beyaz 
anılarımı yeniden 
yaşayıp ve anım-
sayarak ruhumu 
gençleştirip ve 
dinlendirmek 

istediğim için paylaşmayı 
düşündüm... 

Fotoğrafla ilgili bilgi notu; 
Kalenin arka planından 

bakan benim... 
Fotoğrafta sağdan 3. kişi 

(şimdi aramızda fiziki ola-
rak olmayan) değerli sınıf 
arkadaşım ve ‘köşe’ tasarım 
paydaşım Leman Şenel... 

Diğer arkadaşlarımızda 
‘köşemizi’ izlemeye gelen 
diğer sınıflardan gelen arka-
daşlarımız...

ÖĞRETMEN OKULU YILLARIMIZ 
‘10 KASIM KÖŞE’ YARIŞLARIMIZ 

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

512 Kasım 
2022 Cumartesi www.giresungundem.com

İlimiz Karate İl 
Temsilcisi Belli Oldu
ESPİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÖMER 

KARAKAYALI’NIN ATAMASI YAPILDI

Federasyon seçimle-
rinde sonra atanması 

gereken ve uzun zamandır 
atanması beklenilen Karate İl 
Temsilcisi atamaları 
yapıldı.  Bakanlığın 
13/10/2022 tarih 
ve 3378925 sayılı 
yazısı ile Çanakkale, 
Giresun, Kırşehir, 
Kırıkkale ve Bartın 
Karate il temsilcileri 
ataması yapıldı.

   Halen Espiye İlçe Milli 
Eğitim müdürü olarak görev 
yapan uzan yıllar Karate 
camiası içinde bulunan Ömer 
Karakayalı bu branşın da aktif 
sporculuk hayatından sonra 
antrenör ve hakem olarak 
da hizmetlerine devam etti. 
Karate branşında siyah kuşak 
4 Dan.  ikinci kademe ant-
renör ve Bölge hakemi olan 
Ömer Karayalı ilimizde bir çok 
başarılara imza atmış karate 
branşını daha da başarılı 
olacaklarını söyledi. 

KARAKAYALI KALICI 
BAŞARILARA İMZA 
ATACAĞIZ DEDİ

Karate il temsilcisi Ömer 
Karakayalı yapmış olduğu 

açıklamasında “ uzun yıllar 
hizmet verdiğim bu branş da 
il temsilcisi olarak atandığım-
dan dolayı bu görevi bana 

laik görenlere teşekkür 
ediyorum. İl temsilciliği 
olarak ilimizde karate 
branşına hizmet eden 
herkesi kucaklamak 
ve çok daha büyük 
başarılara imza atmak 
istiyoruz. İlimizde bu 

branş ta bir çok büyük başa-
rılarımız var bunun artmasını 
ve çıtayı daha da yüksek 
tutmak istiyorum. İlimizde ilk 
defa bir kulüp, Kulüpler Avru-
pa şampiyonasına katılarak 
ilimizi Ülkemiz adına temsil 
ettiler. Ama bunun devamı 
gelmedi amacımız bu gibi 
başarıları kalıcı kılmak onun 
camia olarak hep beraber 
bir bütünlük içinde olacağız” 
dedi.

İl temsilcisi Ömer 
Karakayalı’nın atanması 
Karate camiası içinde olumlu 
karşılanırken il temsilcisinin 
önümüzdeki günlerde bütün 
antrenörlerle bir toplantı yap-
ması ve kurullarını oluşması 
bekleniyor. İl temsilcisi Ömer 
karakayalı yeni görevinde 
başarılar diliyoruz.

Giresunspor’un teknik adamı 
Hakan Keleş, “Geçen seneki 

kadroya güç katabilseydik her şey daha 
da iyi olabilirdi” dedi. Başarılı hoca; “Çok 
önemli  bir karşılaşma oynayacağız. 
Bizim için zor bir maç olacak. İçeride 
inanılmaz bir seyirci desteğiyle oynuyor-
lar. Biz de elimizden geleni yapacağız. 
Ama hiçbir şey kolay değil. Daha önce-
den yapmıştık. yine yaparız. Ama zor 
maç olacak. Çünkü çok formda ve kadro 
kaliteleri çok iyi bir ekibe karşı oynaya-
cağız. Biz de onlar kadar mücadele edip 
coşkulu oynamamız gerekiyor. Puan 
veya puanlar almak için uğraşacağız.” 
şeklinde konuştu. 

Fenerbahçe’den puan almak iste-
diklerini kaydeden Keleş; “Yani daha 
önceden yaptık ama geçen seneki 

kadromuz ile bu seneki kadromuz ara-
sında biraz şey var. Biz yeni bir kadro 
kurduk. Geçen seneki kadroya güç 
katabilseydik daha iyi şeyler yapabilir-
dik. Galatasaray’ı deplasmanda yendik. 
Geçen sene Fenerbahçe’yi yenemedik. 
Puan alamadık ama bu hafta puan veya 
puanlar almak için uğraşacağız” dedi.

DÜDÜK KARDEŞLER’DE
Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor ma-

çını hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Arda Kardeşler’in yardımcılıklarını 

Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcü-
oğlu yapacak. Dördüncü hakem Suat 
Arslanboğa.

Ülker Stadyumu’ndaki maç yarın saat 
17.00’de başlayacak ve beIN SPORTS 
1’den canlı olarak yayınlanacak.

‘Zoru başarmak için sahaya çıkacağız’

Biletler Satışta

ZTK 5. Eleme Turu 
Kura Çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası 
5. Eleme Turu Kura 

Çekimi, Riva Hasan Doğan 
Milli Takımlar Kamp ve Eği-
tim Tesisleri’nde dün  yapıl-
dı. Orhan Saka Konferans 
Salonu’nda  gerçekleşen 
kura çekimine, Federasyon 
yetkilileri ve kulüp temsilci-
leri katıldı. 

5. Eleme turunda toplam 
32 takım seri başı sistemi-
ne göre eşleşecek ve mü-

sabakalar tek maç eleme 
sistemine göre seri başı 
takımların sahasında oyna-
nacak. Bu turda, 4. Eleme 
turunu geçen 27 takım ile 
birlikte Trabzonspor, Demir 
Grup Sivasspor, Fenerbah-
çe, Arabam.com Konyaspor 
ve Medipol Başakşehir 
takımları yer aldı.

Kura çekimi ile ilgili geniş 
haberi Pazartesi günkü 
sayımızsa bulabilirsiniz.

Fenerbahçe, Giresunlu 
sporseverler için bilet fiya-
tını 200 TL olarak belirledi. 
Süper Ligde temsilcimiz 
Giresunspor, Cumartesi 
akşamı deplasmanda lider 
Fenerbahçe ile karşılaşa-
cak. Fenerbahçe yönetimi, 

Giresunlu sporseverler 
için bilet fiyatlarını 200 lira 
olarak belirledi. Biletler 
bugün  satışa çıkarken Ta-
raftarların, karşılaşmaya ilgi 
göstermesi ve takımlarını 
son düdüğe kadar destek-
lemeleri bekleniyor.

BiR iLKE iMZA ATILABiLiR Mi?
Spor Toto Süper Ligde 

mücadele eden Bitexen 
Giresunspor, 12’nci haftaya ka-
dar aldığı 3 galibiyetle farklı bir 
istatistik yakaladı. Giresunspor, 
bu sezon aldığı 3 galibiyeti de 
İstanbul takımlarına karşı aldı. 
Ligin ikinci haftasında deplas-
manda Galatasaray’ı 1-0 yenen 
Çotanaklar, 3’üncü haftada 
kendi evinde oynadığı karşılaş-
mada Kasımpaşa’yı da 1-0 dize 
getirdi. Bu maçtan sonra 3 pu-

anı bir arada göremeyen yeşil 
beyazlılar 12’nci haftada yine 
kendi sahasında İstanbulspor’u 
3-2 yenerek hem üçüncü 
galibiyetini aldı hem de bu üç 
galibiyeti İstanbul takımlarına 
karşı almış oldu.

Cumartesi günü ligin zirve-
sinde yer alan Fenerbahçe’ye 
karşı mücadele verecek olan 
Giresunspor, zor olmasına kar-
şın dördüncü galibiyetini alırsa 
yine bir ilke imza atmış olacak.

EYNESiL BELEDiYE, 3 PUAN iCiN GiTTi

TFF 3.Lig 2.grupta mü-
cadele eden temsilcimiz 

Amber Çay Eynesil Beledi-
yespor ligin 11.Haftasında 
deplasmanda Turgutluspor ile 

karşılaşacak. 
Cumartesi günü saat 14. 

00’de Turgutlu 7 Eylül Stadı’nda 
oynanacak olan maçı İstanbul 
bölgesinden Aytaç Geçgel, 

İstanbul bölgesinden Hakan 
Yoldaş ve Kırklareli bölgesinden 
Tahir Yalçın üçlüsü yönetecek. 
Maçın dördüncü hakemi ise 
İstanbul bölgesinden Denizhan 

Aydın yapacak. Karşılaşma 
öncesinde Eynesil Belediyespor 
16 puanla 6.sırada yer alırken, 
bir maç eksiği bulunan Turgut-
luspor,15 puanla 7.sırada.

Bir süre önce yenilenme, ba-
kım ve onarım işlemleri için 

kullanıma kapatılan iki ilçemizdeki 
spor tesisi, bu hafta sonu itibariyle 
tekrar kullanıma sunulacak.

Bulancak Sentetik Ek Saha ve 
Şebinkarahisar İlçe Stadı’nda fut-
bolseverler yeniden meşin yuvarla-
ğın döndüğüne şahitlik edecek.

3 KARŞILAŞMA 
OYNANACAK

Futbol İl Temsilciği’nden yapılan 
açıklamada Bulancak Sentetik Ek 

Saha’da bu hafta sonu iki maçın 
oynanacağı belirtildi. 12 Kasım 2022 
Cumartesi günü Giresun 1.Amatör 
Lig’in 2.haftasındaki 1977 Ballıcas-
por-Çotanakspor maçı saat 12.00’de 
Bulancak Sentetik Ek Saha’da 
oynanacak. 13 Kasım 2022 Pazar 
günü ise Giresun Süper Amatör Lig’in 
5.haftasındaki Bulancak İhsaniye 
Gençlikspor-1957 Espiyespor maçı 
saat 12.00’de, Ali Durağı Gençlikspor-
Şebinkarahisar Belediyespor maçı 
saat 14.00’te Bulancak Sentetik Ek 
Saha’da yapılacak.

iKi SAHA 
ACILIYOR



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: 612 Kasım 2022 Cumartesi

 

 

 

Türkiye Futbol Federas-
yonu Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, kulüplerin 

ekonomik anlamda güçlü hale 
gelmesi için doğru ekonomi 
yönetimi ve modelinin şart 
olduğunu söyledi.

Uluslararası Futbol Ekonomi 
Forumu’na katılan Büyükekşi, 
günümüzde futbolun sportif yönü 
kadar oluşturduğu ticari hacim-
le de büyük bir endüstri haline 
geldiğini dile getirdi.

TFF’de yaklaşık 5 ay önce 
göreve geldiklerini ve bu 
sürede kulüplere yeni gelirler 
sağlamak için ellerinden geleni 
yaptıklarını aktaran Büyükekşi, 
şunları kaydetti:

“Göreve geldiğimizde acil 
çözüm bekleyen sorunlardan 
en önemlisi naklen yayın ihale-
si anlaşmasıydı. Bu da malum 
futbolun en büyük gelir kaynağı. 
Bizden önceki dönemde yaklaşık 
7 aylık bir süreç sonunda Kulüp-
ler Birliği Vakfı ile yayıncı kuruluş 
arasında 2 milyar 50 milyon liralık 
bir rakamda mutabık kalınmış-
tı. Biz göreve geldikten sonra 
hemen bu anlaşmayı sonuca 
ulaştırmak için harekete geçtik. 
İhaleyi göreve geldikten sonraki 
3 gün içerisinde Kulüpler Birliği 
Vakfının mutabık kaldığı rakamın 
da üzerinde bir bedelle sonuçlan-
dırdık.”

Büyükekşi, futbolun marka 
değerini yükselterek hem naklen 
yayın ihalesi bedelini hem de ku-
lüplerin diğer gelirlerini arttırmayı 
hedeflediklerini ve bunun için 
de hazırladıkları projeleri hayata 
geçirdiklerini belirterek, “Adaylığı-
mı açıkladığımdan beri üzerinde 
ısrarla durduğum ve futbol dün-
yamızda eksikliğini hissettiğimiz 
dört konunun hep altını çizdim. 
Bunlar güven, adalet, şeffaflık ve 
eşitlik. Federasyon olarak göreve 
başladığımız ilk günden bu yana 
her kulübümüze eşit mesafedeyiz 
ve eşit mesafede olmayı sürdüre-
ceğiz” ifadelerini kullandı.

Futbolun marka değerini tüm 
liglerde arttırmayı amaçladıklarını 
vurgulayan Büyükekşi, sözlerine 
şöyle devam etti:

“Bu hedefimize uygun olarak 
da 2. ve 3. Lig kulüplerimizin 5 yıl 
boyunca kalıcı gelir elde etme-
lerini sağlayacak naklen yayın 
ihalesi anlaşmasını imzaladık. Bu 

liglerdeki karşılaşmaların canlı 
olarak yayınlanmasıyla kulüple-
rimizin izlenirliği ve tanınırlığı da 
artacak. Böylece sponsorların 
da bu liglerdeki takımlarımıza 
ilgisi artacak ve kulüplerimiz için 
yeni bir gelir kapısı daha açılmış 
olacak. Bu liglerde oynayan fut-
bolcularımızın da vitrine çıkma-
sıyla birlikte kulüplerimiz futbolcu 
satışından da önemli gelirler elde 
edebilecek.”

Şeffaflık Tescil Teknolojisi’nin 
2. ve 3. Lig’de uygulanmasını 
sağladıklarını aktaran Büyükek-
şi, “Böylece olağandışı bahis 
hareketlerinin anlık olarak tespit 
edilmesinin ve bize bildirilmesinin 
önünü açtık. Böylece futbolumu-
zun bu tarz kötü niyetli girişimler-
den zarar görmesini engelleyece-
ğiz. Daha şeffaf ve daha güvenli 
maçlar, daha fazla sponsor ve 
daha fazla gelir olarak kulüple-
rimize dönecek. Kadınlar Futbol 
Ligi’nin yayın hakları için de bir 
çalışmamız var. Onu da en kısa 
süre içerisinde sonuçlandırmayı 
planlıyoruz” diye konuştu.

“25 MİLYAR 
LİRA BORÇ VAR”

TFF Başkanı Mehmet Büyü-
kekşi, kulüplerin borç sorununa 
değinerek, “Kulüplerimizin 25 
milyar lira borcu var. Faizlerini de 
eklersek 50 milyar liraya dayana-
cağını tahmin ediyoruz. Kısa, orta 
ve uzun vadeli plan ve projelerle, 
birlik ve beraberlik içinde çalı-
şarak, çözümler üretmek zorun-
dayız. Kulüplerimizin ekonomik 
anlamda güçlü hale gelmesi, 
maddi sıkıntılar yaşamaması için 
doğru bir ekonomi yönetimi ve 
modelinin şart olduğunu düşünü-
yorum” şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe, Galatasaray, 
Beşiktaş ve Trabzonspor kulüple-
rinin gelirlerinin daha iyi oldu-
ğunu aktaran Büyükekşi, “Yayın 
gelirleri bütün kulüplerimiz için 
en önemli gelir kaynağı olsa da 
Anadolu kulüplerimizin çoğunun 
gelirlerinin yüzde 90’ını oluştur-
makta. Bu yüzden gelir kalemle-
rini çeşitlendirmemiz gerekiyor” 
dedi.

“AKADEMİ ZORUNLU-
LUĞU GETİRMEYİ 
PLANLIYORUZ”

TFF Başkanı Mehmet Büyü-

kekşi, dünyanın birçok ülkesinde 
birçok kulübün, altyapısından ye-
tiştirdiği oyuncuları yüksek katma 
değerlerle satarak büyük gelirler 
elde ettiklerini vurgulayarak, ko-
nuşmasına şöyle devam etti:

“Bizim kulüplerimiz için de 
en doğru modelin bu olduğunu 
düşünüyoruz. Elbette sponsorluk 
gelirleri önemli ve sponsorlar 
futbolumuza büyük katkılar 
sağlıyorlar, ancak kuracağımız 
güçlü altyapılar ile yetişecek fut-
bolcularımızın yurt dışına yüksek 
katma değerlerle satışını ger-
çekleştirmek hem kulüplerimizin 
ekonomisine hem de ülkemizin 
ekonomisine büyük katkılar sağ-
layacak. Türk futbolunun içinde 
bulunduğu sıkıntılı durumdan 
çıkabilmesinin en önemli yolunun 
altyapıdan oyuncu yetiştirmek 
olduğunu düşünüyorum. Yoksa 
bu durum sürdürülemez. Devamlı 
yurt dışından oyuncu getirerek 
bunun altından kalkmak mümkün 
değil.”

Büyükekşi, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Süper Lig takımları 
başta olmak üzere akademi 
zorunluluğu getirmeyi planlıyo-
ruz. Avrupa’nın en genç nüfusa 
sahip ülkesiyiz. Futbolcu kay-

nağı olarak hiçbir eksiğimiz yok. 
Altyapıdan futbolcu yetiştirmek 
için bu gençlerimizi eğitecek 
antrenörlerin donanım olarak 
yeterli ve kaliteli olması gereki-
yor. Bu nedenle yurt dışından 
yabancı oyuncu yerine altyapı 
antrenörü yetiştirecek hoca 
getirmemiz gerekiyor. Altyapıya 
yönelik 4 sınıf yaratmak istiyoruz. 
Her kategorinin hocalarının farklı 
özelliklerinin olması gerekiyor. 
Oyuncuların hepsi her hafta 
aynı anda aynı eğitimi alacak. 
Bölge antrenörleriyle hocaları ve 
futbolcuları kontrol edeceğiz. Ku-
lüplerin altyapıdan yukarı doğru 
futbolcu yetiştirebilmeleri nok-
tasında TFF’nin öncülük etmesi 
lazım. Altyapılarda görev yapan 
antrenörlerin maaşları çok düşük. 
Bunu da günümüz şartlarına 
uyarlayacağız.”

Proje kapsamında Almanya, 
Portekiz, İspanya ve Hollanda’da 
hem milli takım hem de en az 
ikişer kulübün altyapı ve akade-
milerini inceleyeceklerini anlatan 
Büyükekşi, “Bunları yapmadan 
önce ülkemizdeki altyapıları 
da incelemeye başladık. 17-18 
yaşından sonra futbolcu yetiş-
tirmek doğru değil, temelden 

başlamamız lazım. Temel sağlam 
olursa üzerine kuracağımız bina 
da sağlam olur. Her yaş grubu-
nun çalışma prensipleri farklı. Her 
yaş grubunun uzman antrenörleri 
de farklı. Yaş kategorilerine göre 
eğitim verebilecek, uzmanlarımızı 
yetiştireceğiz. Bu uzmanların 
yetiştirilmesi için yurtdışından 
eğitimciler getireceğiz. Böylece 
çocuklarımız ve gençlerimiz 
kendi yaşlarına uygun temel eği-
timleri alacak, vücut gelişimlerini 
sağlayacak ve sağlıklı beslenme-
lerini sürdürecekler” ifadelerini 
kullandı.

“TÜRK FUTBOLUNUN 
GELECEĞİ İÇİN EL ELE”

Mehmet Büyükekşi, en önemli 
projelerinden birinin de Türk Fut-
bolunun Strateji Planı’nı oluştur-
mak olduğunu belirterek, “Bunun 
için KPMG firması ile anlaştık. 
Sadece Süper Lig değil, bütün 
kulüplerimizin, hakemlerin, futbol-
cuların, teknik direktörlerin, baş-
kanların, taraftar gruplarının ve 
futbol medyasının yanı sıra yurt 
dışından da konusunda uzman 
kişilerle toplantılar, çalıştaylar 
yapılacak ve 3 yıllık, 5 yıllık ve 10 
yıllık bir strateji planı oluşturula-

cak. TFF olarak futbolumuzla ilgili 
hiçbir konuda kararı tek başımıza 
almayacağız. Ortak akılla hareket 
etmeli, Türk futbolunun geleceği 
ve marka değerini artırmak için 
el ele omuz omuza mücadele 
etmeliyiz” değerlendirmesinde 
bulundu.

TFF olarak dijitalleşme ve tek-
nolojiye de büyük önem verdik-
lerini anlatan Büyükekşi, şunları 
kaydetti: “Federasyonun çağın 
gerekliliklerini karşılamayan 
web sitesinin yenileme çalışma-
ları kısa zamanda bitecek ve 
futbolseverlere daha iyi hizmet 
verecek hale gelecek. Türkiye’de 
e-Devlet var ama federasyonda 
her şey elle yapılıyor. Her kulübe 
bir şifre vereceğiz. Kulüpler 
oyuncusuna lisans da çıkartabi-
lecek, transferi de yapabilecek. 
‘Evrakları son dakikada kurye 
yetiştirdi’ gibi şeyler Türk futbolu-
na yakışmıyor. Süper Lig marka 
değerini arttırma kapsamında 
Süper Lig Twitter hesabımızı 
açtık. Web sayfasının yapımı 
da sürüyor. Instagram hesabı 
açacağız. Korsan yayınlarla mü-
cadele etmek için de hem dijital 
hem de hukuki altyapılar üzerine 
yoğun mesai harcıyoruz.”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Uluslararası Futbol Forumu’nda açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, “Kulüplerimizin 25 milyar lira borcu var. Faizlerini de 
eklersek 50 milyar liraya dayanacağını tahmin ediyoruz. Kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projelerle, birlik ve beraberlik içinde çalışarak, çözümler üretmek zorundayız” dedi.

KULUPLER iFLAS ETMiS


