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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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- AKRİLİK       - MARİN KONTRAPLAK ÇEŞİTLERİ

EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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Karaibrahimoğlu 
Yeniden Başkan… 3’

TE

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?

(Yazısı Sayfa 2'de)
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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

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

CANLI TARİHLE 
BULUŞUYORUM 
VE ÇOK ŞEYLER 
ÖĞRENİYORUM 

(Yazısı Sayfa 4’te)

Şehidin Güce ilçesine bağlı 
Tevekli Mahallesi’nde yaşayan 
annesi Sema ile babası Fehmi 
Ünal’a, askeri yetkililerce şe-
hadet haberi verildi.

Şehidin evine Türk bayrağı 
asıldı, bölgeye taziye çadırı 
kuruldu.

Şehit Ünal’ın 6 çocuklu aile-
nin tek erkek evladı olduğu ve 
bekar olduğu öğrenildi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, 

sosyal medya hesabından 
taziye mesajı yayımladı.

Ünlü, mesajında,”Şehidi-
miz var Giresun. Pençe Kilit 
Harekatı’nda şehadete eren 
Giresunlu hemşehrimiz Piyade 
Sözleşmeli Er İsmail Ünal’a 
Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine, sevenlerine ve silah 
arkadaşlarına sabır diliyorum. 
Başımız sağ olsun.” ifadelerini 
kullandı. GİRESUN (AA)

Pekdemir Ve Çelik’ten 
Murat Dizdar’a Tam Destek

İyi Parti,Akşener’e çiçek 
veren Murat Dizdar adlı 

öğretmenin ceza aldığını 
iddia ederek ortak basın 
toplantısı düzenledi

İyi Parti Piraziz İlçe Baş-
kanı Emin Pekdemir ve İyi 
Parti Bulancak İlçe Başkanı 
Nesim Çelik ortak imzalı 
açıklama ile yetkilileri adil 

olmaya çağırdılar
Pekdemir ve Çelik imzalı 

açıklamada şu noktalara 
dikkat çekildi

“Burada toplanmamızın 
nedeni Piraziz Meslek Lise-
si Muhasebe Öğretmenimiz 
Mustafa DİZDAR’ın uğradı-
ğı haksızlığa karşı durmak-
tır. SAYFA 2’DE

iCiMiZ YANDI
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde,Güceli er İsmail Ünal şehit düştü.Bu haber 80 milyonu adeta yasa 

boğdu. Bu arada  şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal’ın (21) ailesine şehadet haberi ulaştı.

Fatih Caddesi’nde bulunan 
eski Kültür Evi’nin Bilgi Evi’ne 

dönüştürülmesinin ardından, gör-
kemli bir açılış töreni düzenlendi.

Açılış töreninde; AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 
AK Parti Giresun Milletvekili Kadir 
Aydın ve Sabri Öztürk, AK Parti 
İstanbul Milletvekilleri Hasan Sert 
ve Sedef Yaşar ile Giresun Vali 
Yardımcısı Muhammet Çiftçi birer 
selamlama konuşması yaparken, 
açılışa AK Parti İl Başkanı Kenan 
Tatlı, MHP İl Başkanı Ertuğrul Gazi 
Konal, Meclis Üyeleri, Birim Müdür-
leri de katıldı.

SAYFA 3’TE

ŞEHRİN EN KIYMETLİLERİ İÇİN YENİ BİLGİ EVİ AÇILDI

Giresun’un 3. Bilgi Evi Açıldı
Giresun Belediyesi Aksu ve Çıtlakkale Bilgi Evleri’nin 

ardından Kumyalı Bilgi Evi’nin açılışını da gerçekleştirdi

FİSKOBİRLİK Yönetim 
Kurulu Başkanı Lütfi 

Bayraktar güven tazeledi.
FİSKOBİRLİK Eğitim ve 

Sosyal Tesisleri Toplantı 
Salonu’nda yapılan Olağan 
Genel Kurul’da, Bayraktar 
başkanlığındaki tek listeyle 
seçime gidildi.

Bayraktar, yeniden yöne-
tim kurulu başkanlığı görevi-
ne seçildi.

FİSKOBİRLİK’in potansi-

yelinin çok büyük olduğunu 
belirten Bayraktar, “FİSKO-
BİRLİK eksi 1’lerdeydi, o ya 

da bu sebeple artı 10’larda. 
Biz son bir yılda FİSKO-
BİRLİK’in markasal gücünü 
de bir değere dönüştürmek 
için çaba içine girdik. Bir, iki 
yıl içinde çok ciddi cirolara 
ulaşacağız. Gece gündüz 
çalışıyoruz.” dedi.

Birliğin yönetim kurulunda 
Arif Kayalı, Sıtkı Şarman, 
Murat Kumaş, İrfan Çakar ve 
Kani Uygun yer aldı.

GİRESUN (AA)

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Lütfi Bayraktar yeniden seçildi

Üye ve Delegeler Bayraktar’tan Vazgeçmiyor

Gezmiş’ten Peynir Ve 
Süt Fiyatlarına Tepki
CHP İl Başkan Yardımcısı Sosyolog Ecza-
cı Elvan Işık Gezmiş son zamları eleştirdi

SAYFA 2’DE

Sağlık çalışanları ve aileleriyle buluşan 
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Orkestrası’ nın ( GEAH Orkestrası)  verdiği 
konser büyük beğeni topladı. 3’TE

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Orkestrası’ndan muhteşem konser

Sağlık Personeli Ve Aileleri Coştu

Haber: Namık Baltaoğlu
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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…

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?
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“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)
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'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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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-
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Açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün 
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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    
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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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Gezmiş,  “Açıklanan 
üretici fiyat artışları, temel 
gıdaya erişimin gittikçe 
zorlaşacağını ve yetersiz 
beslenme sorununun ağır-
laşacağını işaret ediyor. Süt 
içmek, peynir yemek lüks 
oldu” diyen Gezmiş şöyle 
devam etti; “Gübre, mazot, 
ilaç, elektrik gibi maliyet 
artışlarının en somut yan-
sıması, TÜİK’in ekim ayı 
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat 
Endeksi rakamlarında orta-
ya çıktı. Tarım-ÜFE ekim-
de, geçen yılın aynı ayına 
göre yıllık yüzde 163,32 
yükseldi. 

Tarım-ÜFE’deki bu artı-
şın, kısa sürede perakende 
satış fiyatlarına yansıması, 
halen pek çoğu çift haneli 
fiyatlarla satılan temel gıda 
ürünlerinin, yüklü zamlarla 
daha da erişilemez hale 
gelmesi kaçınılmaz.

Endeksin kapsadığı 92 
maddenin, 59’unda fiyat 
artışı yaşandı. Bu, gıda 
fiyatlarında yeni zamlar-
la yükselişin süreceği-
nin göstergesi. Mevsimi 
olmasına karşılık portakal, 
mandalina, limon, greyfurt 

vb. narenciye ürünlerin-
deki üretici fiyat artışının 
yüzde 361 olmasıyla, kış 
mevsiminin bu en yaygın 
tüketilen meyvelerine geniş 
kesimlerin ulaşımı daha da 
zorlaşacak. Fiyat artışının; 
pirinçte yüzde 230, süt 
ve süt ürünlerinde yüzde 
125 olması, bu ürünlerin 
marketlerdeki raf fiyatlarına 
yüklü zamlar geleceğinin 
habercisidir.

Milyonlarca ücretli, dar 
gelirli, emekli, asgari ücretli 
şimdiden pek çok ürünü 
satın alamama, tükete-
memeye başladı. Peynir, 
tereyağı, yoğurt vb. temel 
gıdaların ana maddesi 
sütte, TÜİK verisiyle üretici 
fiyatında gerçekleşen artış, 
bu ürünlerin perakende 
fiyatlarının milyonlarca 
hanenin alım gücünü kat 
kat aşacağının, milyonlarca 
çocuğun yetersiz beslenme 
riskiyle karşılaşacağının 
işareti. İktidarın yanlış 
tarım politikaları çocukları-
mızı yetersiz beslenmeye 
mahkum ediyor.” şeklinde 
konuştu.

Haber: Osman Yılmaz

Pekdemir Ve Çelik’ten 
Murat Dizdar’a Tam Destek

Genel Başkanımız Sayın 
Meral AKŞENER’in ilimize 20 
Temmuz ziyareti sırasında 
Bulancak İlçesi’nde gerçekleş-
miş bu olayda Genel Başkanı-
mıza esnaf ziyareti sırasında 
bir buket çiçek verilmiş ve bu 
görüntüleri bir başkası sosyal 
medyada yayınlamıştır. İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü burada bir 
suç oluştuğuna kanaat ge-
tirmiş, ceza olarak maaşının 
yarısına el koymuş ve Güce 
İlçesi Anadolu Çok Programlı 
Lisesi’ne göndermiş yani sür-
müştür. Bu vahim olay Ulusal 
Basınımıza da yansımış olup 
büyük bir infial yaratmış, mil-
letimizin de vicdanında büyük 
yara açmıştır.

Şimdi soruyoruz:
Bir siyasi parti liderine çiçek 

vermek ne zamandır suç oldu? 

Devlet devletin memurunu 
hangi yasaya göre mağdur 
ediyor? Bugünün çocukları-
nı-gençlerini yarının toplumun-
da söz sahibi olacak insanları 
eğittiği için en büyük önemi 
haiz meslek grubu olan Öğret-
menimizin insanlar arasında 
hoşgörü iyilik ve iyi iletişimi 
teşvik eden çiçek vermek gibi 
güzel bir davranışı sergileme-
sinde ne gibi bir mahsur, ne 
gibi bir yasadışı durum vardır? 
Anlamak mümkün değil…

Ayrıca Mustafa DİZDAR 
Öğretmenimiz Bulancak ve 
Piraziz İlçelerimizde pek çok 
projelere katkı vermiş birisidir. 
Kendi ifadelerinde belirttiği 
üzere 21 tanesi Fındık İşleme 
Tesislerine ait olmak üzere 
TÜBİTAK ve DOKAP Des-
tekli Tarım ve Fındık İşleme 
Tesisleri alanında çok sayıda 
onaylanmış projeleri vardır.

Bölgemizin yerel bazda 
kalkınmasına da katkıları or-
tada olan öğretmenimiz adeta 

cezalandırılmıştır. Muhalefet 
Partisi liderine çiçek verdi diye 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü siyasi 
faaliyetten soruşturma açmış 
ve resmen cezalandırılarak 
sürmüştür.

İlk kez böyle bir suç icadı da 
AKP’ye nasip olmuştur.

Peki AKP iktidarında devle-
tin her kesiminden, memurlar, 
işçiler, öğrenciler miting alanla-
rına doldurulmuyor mu? Orada 
siyasi faaliyet olmuyor mu? Bu 
uygulamalar yasal mı?

Kaldı ki burada esnaf 
ziyareti var ve orada bir çiçek 
veriliyor. Bu cezalandırma 
hukuksuzdur. Öğretmenimiz 
yasal yollardan hukuk müca-
delesini başlatmıştır.

Unutulmamalıdır ki Adalet 
herkese lazımdır.”

Haber: Mustafa Cici

Gezmiş’ten Peynir Ve 
Süt Fiyatlarına Tepki
CHP İl Başkan Yardımcısı Sosyolog Ecza-
cı Elvan Işık Gezmiş son zamları eleştirdi

Akdağ, “Piraziz Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi 
Öğretmeni aynı zamanda 
sendikamız üyesi Musta-
fa Dizdar bize göre suç 
olmayan ancak Piraziz 
İlçe Müdürü ve İl Milli Eği-
tim Müdürüne göre suç 
sayılan bir davranıştan 
dolayı iki kez cezalandı-
rılmıştır. Bu cezanın art 
niyetli olduğunu düşünüyoruz. 
Mustafa Dizdar öğretmenimiz 
örnek kişiliğiyle, çalışkanlığıyla 
okulunda sevilen sayılan bir 
şahsiyettir. Dosyasında bu 
zamana kadar almış olduğu 
bir cezası da yoktur. Öğret-
menimiz aynı zamanda 2009 
yılından 2021 yılına kadar 14 
projede yer almıştır. Bunlar;

2014 yılından başlayarak 86 
ileri girişimci (imalat), 34 ge-
leneksel girişimci (imalat dışı) 
esnaflara yönelik proje yazıla-
rak onaylanmıştır. Bu proje-
lerden 21 tanesi mikro fındık 
işleme tesislerine aittir. 

Görüldüğü gibi Mustafa Diz-
dar başarılı bir eğitimcidir.

Mustafa Dizdar  20 Temmuz 
2022 tarihinde ilimizi ziyaret 
eden Sayın Meral Akşener’i 
Bulancak ilçesinde esnaf 
ziyareti yaparken görmüş, o 
esnada kendisine bir demet 
çiçek vermiştir.  Bir demet 
çiçekten mı, Mustafa Dizdar 
öğretmenden mi ya da sayın 
Meral Akşener’ den mi rahat-
sız oldu birileri bilinmez. Ancak 
bir gerçek var ki bu rahatsızlık 
duyanlar Mustafa Dizdar hak-
kında hemen bir soruşturma 
açıp kendisini bir kez değil 
iki kez cezalandırırlar. Önce 

maaş kesim cezası verirler bu 
yetmez birde görev yeri deği-
şikliği cezası vererek 70 km 
uzaklıktaki Güce ilçemize ata-
masını yaparlar. Yani sürgün 
ederler. Şimdi  bunu yapanlara 
bazı sorularımız olacak...”dedi

Akdağ şu soruları yöneltti
1-Çiçek vermek ne za-

mandan beri suç sayılmaya 
başlandı?

2-Sayın Meral Akşener 
Türkiye Cumhuriyeti yasala-
rına göre suçlu birisi midir ki, 
kendisine çiçek vermek suç 
sayılıyor?

3-Siyasi bir şahsiyete çiçek 
vermek siyaset yapmak mıdır? 
Eğer öyleyse Giresun ilinde 
görev yapan başta Milli Eğitim 
Müdürlüğü yöneticileri bazı ilçe 
milli eğitim müdürleri olmak 
üzere çoğu okul müdürü, mü-
dür yardımcısı ve öğretmen bu 
suçu işlemişler midir?

4-Siyasileri Piraziz İlçe 
sınırında karşılamaya giden-
ler, okuldaki öğrencileri miting 
alanlarına götürenler, öğret-
menlere ve memurlara siyasi 
parti mitingine katılmaları için 
yazı gönderenler ve bu mi-
tinglere katılanlar siyasi parti 
faaliyetine katılmış oluyorlar 
mı? Bu cezayı verenlerin 
bunlar için  neler yaptığını çok 

merak ediyoruz. 
Hürriyetçi Eği-

tim Sen’in yetki ve 
faaliyetlerinden 
birisi de “Kamu 
görevlilerine grev ve 
siyaseti yasaklayan 
düzenlemeleri sona 
erdirecek çalışmalar 
yapmayı amaçlar. 
Ancak hiçbir siya-

sal parti ve kuruluşla organik 
ilişkiye girmez “ şeklindedir. 
Bize göre bir siyasi parti lide-
rine çiçek vermek suç değil-
dir. Bundan sonra herhangi 
bir siyasi parti liderine ya da 
siyasetçiye çiçek verme, resim 
çekilme gibi davranışlarda 
bulunan kamu görevlileri de bir 

suç işlemiş olmayacaklardır. 
Bu gibi bir durumla karşılaşa-
cak  olan eğitim çalışanlarının  
yanında olacağımızı belirtmek 
istiyorum.

Ayrıca Giresun ilinde hangi 
yöneticilerin siyaset yaptığı 
herkesçe bilinmektedir..

Sayın Mustafa Dizdar’ a 
vermiş olduğunuz bu ceza-
lar unutmayın bundan sonra 
örnek alınacak  bir kriter ola-
caktır.  Sayın Mustafa Dizdar’ 
a her türlü hukuki desteği 
vererek yanında olduğumuzun 
bilinmesini isteriz. 

Adalete olan güvenimiz 
tamdır. Adalet er ya da geç 
tecelli edecektir.” 

Haber: Mustafa Cici

HÜRRİYETÇİ EĞİTİM-SEN: MİLLİ EĞİTİM MURAT DİZDAR’A HAKSIZLIK YAPTI

Tekin Akdağ’dan Murat 
Dizdar İçin Soru Yağmuru
Hürriyetçi Eğitim Sen Giresun Şube Başkanı Tekin Akdağ,Akşener’e çiçek ver-

diği için ceza aldığı öne sürülen Murat Dizdar’a haksızlık yapıldığını açıkladı.

Birlik; Çavuşlu katı atık 
bertaraf tesisinde çok 

önemli çalışmalara imza atı-
yor. Birlik Çavuşlu katı atık 
bertaraf tesisi üst bölgesin-
de 1. keson kuyu inşaatını 
tamamladı. İller Bankası 
tarafından tespiti yapılan 
noktada sondaj faaliyetlerine 
de devam ediyor. Sondaj 
çalışmasının tamamlanma-
sının akabinde, çıkarılan 
suların şehir hattına entegre 
edilecek. 

Katı sıvı atık ve içme 
suları birliği tesiste olası 
kokuların, toz ve gürültünün 
önüne geçmek için rüzgâr 
perdesi oluşturacak olan 
boyları üç buçuk dört metre 
uzunluğunda Batı Ladin 
çamlarının dikimleri ise 
sürdürüyor. 

Katı atık bertaraf tesisinin 

en önemli çalışmalarından 
biri olan Arıtma Ünitesiyle 
entegre olacak ek atık su 
toplama havuzunun ihalesi-
nin yapıldığı ve en kısa süre-
de inşaat yapım çalışmasına 
başlanacağı belirlendi. 

Çöp toplama alanının 
etrafına yapılması planlanan 
modern ring yolunun alt yapı 
ve zemin iyileştirme çalış-
maları tamamlandı, yolun 
asfaltlama çalışmaları da 
birlik tarafından sürdürülü-
yor. Tesisin doğu tarafından 
geçen Obakıran dere sınırı 
boyunca 5 metre derinliğin-
de ve 3 metre genişliğinde 
280 metre boyunda drenaj 
hattı yapıldı. Drenaj hattının 
yapılmasıyla beraber oluşa-
bilecek her hangi bir olum-
suzluğun da önüne geçilmiş 
olacak.

GİRESUN KATI SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ

SORUNLARI
BİR BİR ÇÖZÜYOR



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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Uğur Karaibrahimoğlu 
Yeniden Başkan…

Başkan Şenlikoğlu’ndan 
İkametgah Çağrısı; 

“İkametgahınla Birlikte 
Giresun’da Yaşa”

Giresun Belediye Baş-
kanı Aytekin Şenlikoğlu, 
şehirde yaşayan ancak 
ikametgah adresleri farklı 
yerlerde bulunan vatandaş-
lara çağrıda bulundu.

Başkan Şenlikoğlu, 
ikametgah aldırma işlemi-
nin 31 Aralık itibariyle sona 
ereceğini ve yıl sonunda 
adrese dayalı nüfus kayıt 
sistemi kapsamında 2022 
yılı nüfus sayımının açıkla-
nacağını anımsattı. 

Merkezi bütçeden bele-
diyelere nüfus oranlarına 
göre mali kaynak aktarıldı-
ğının altını çizen Şenlikoğ-
lu, farklı nedenlerden dolayı 
ikametgâhları köylerde 
veya başka yerleşim yer-
lerinde bulunan vatandaş-
ların yaşadıkları yerlere 
adres kayıtlarını almaları 
gerektiğini hatırlattı. 

Başkan Aytekin Şenli-
koğlu, öğrencilere de aynı 
çağrıyı yaparak: “Giresun 
Üniversitesi’ndeki öğren-
cilerimizin ikametgahları-
nı Giresun’a aldırmaları 
durumunda; üniversiteli 

öğrencilere yönelik yaptığı-
mız hizmetlerin niteliği de 
artacaktır.” dedi. 

Şenlikoğlu şunları kay-
detti:

“Bilindiği üzere bele-
diyemizin en büyük gelir 
kaynağı İller Bankası’ndan 
aldığı paydır. Bu da şehri-
mizde resmi olarak ikamet 
edenlerin sayısına göre 
belirlenmektedir. Beledi-
yemizin İller Bankası’n-
dan alacak olduğu payın 
artması, hizmet kalitemizin 
artması anlamına gelmek-
tedir. Şehrimizi sizlerin 
gösterdiği katkılarla daha 
da modernleştireceğiz. 
Vatandaşlarımızın ikamet-
gahlarını şehir merkezine 
aldırmaları şehrimiz için 
büyük önem taşıyor. Alınan 
her ikametgah; şehrimizin 
gelişimi ve vatandaşlarımı-
za sunduğumuz hizmetlerin 
kalitesinin artışına katkı 
sağlayacaktır. Bu konuda 
Giresun’da yaşayan tüm 
vatandaşlarımızın gerekli 
hassasiyet ve özeni göste-
receğine inanıyorum.”

Giresun Turizm ve 
Tanıtma Derneği’nin 

olağan genel kurulu yapıldı. 
Nafiz Uğur Karaibrahimoğ-
lu, yeniden başkan seçildi. 

Dernek lokalinde ger-
çekleşen genel kurulun 
divan başkanlığını Ömer 
Adıgüzel,üyeliklerini Ali 
Murat Yılmaz ve Kubilay 
Yaman yaptı. Konuşma-
ların ardından tek liste ile 
girilen seçimlerde Uğur 
Karaibrahim başkan seçildi. 
Derneğin yeni yönetimi şu 
isimlerden oluştu: N.Uğur 
Karaibrahimoğlu, Şükrü 
Konanç, Hüseyin Pehlivan, 
Öznur Kitapçı, Ufuk Kekül, 
Uğur Ömür Tarakçı, Osman 
Tuncer, Tuncer Dervişoğlu, 
İsmail Tataroğlu… 

Başkan Uğur Karaibrahi-
moğlu, yaptığı açıklamada 
yeni yönetimle birlikte etkin 
ve etkili çalışmalar yapacak-
larını ilimizin turizm değer-
lerinin belirlenmesi, korun-
ması, tanıtılması ve gelecek 
kuşaklara taşınması için  
çaba içinde olacaklarını 
söyledi. Karaibrahimoğlu, 
“Giresun onlarca turizm 
zenginliğine sahip ama bun-
ları değerlendiremiyoruz. İlin 
ekonomik olarak gelişmesi 
ve kalkınması için yöneti-
cilerin, bürokratların, siyasi 
parti ve STK’ların önceliği 
turizm olmalı. Dernek olarak 
yeni dönemde Giresun’da 
turizmin daha çok gündem-
de olmasını sağlayacağız” 
dedi.

ŞEHRİN EN KIYMETLİLERİ İÇİN YENİ BİLGİ EVİ AÇILDI

Giresun’un 3. Bilgi Evi Açıldı
Giresun Belediyesi Aksu ve Çıtlakkale Bilgi Evleri’nin ardından Kumyalı Bilgi Evi’nin açılışını da gerçekleştirdi

Dua yapılması ve 
açılış kurdela-
sının kesilmesi-

nin ardından toplu halde 
Bilgi Evi gezildi.

200 m2 alandan olu-
şan Kumyalı Bilgi Evi’nde 
1 kütüphane, 4 derslik, 6 
bilgisayarlı Bilişim Sınıfı 
ile 20 atölyenin yanı sıra 
gezi ve turnuva etkinlikleri 
de yer alıyor. 

Gençlerin kültürel 
alanda, sanatta, sporda ken-
dilerini geliştirebilecekleri bir 
yaşam alanları olan Bilgi Evleri 
sayısının şehrimizde daha da 
artırılması hedefleniyor.

Açılışta konuşan Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu 
: “Göreve geldiğimiz günden 
bu yana çok önem verdiğimiz 
Bilgi Evlerimizin ilkini Ak-

su’da, ikincisini Çıtlakkale’de 
açmıştık. Bugün burada yine 
şehrin merkezinde hamdolsun 
Kumyalı Bilgi Evimizin açılışı-
nı yapmak için bir aradayız.” 
diyerek şunları kaydetti:

“Bilgi Evlerimiz ana sını-
fından lise sona kadar olan 
çocuklarımızın okullarındaki 
eğitimlerinden arta kalan vakit-
lerinde nitelikli vakit geçirebile-

cekleri çok değerli 
alanlar. Çocukla-
rımızın internete, 
sosyal medyaya 
bağlı bir hayattan 
öte buradaki faali-
yetlerimiz ile kişisel 
gelişimlerine katkı 
sağlamak, yete-
neklerine yetenek-
ler kazandırarak 
kendilerine yeni 
ufuklar açacakla-

rına inanıyorum. Bizler yerel 
yönetimlerin idarecileri olarak 
çocuklarımıza ve gençlerimi-
ze sosyal alanlar oluşturmak 
için hiç durmadan çalışıyoruz. 
Tarihi dokusuyla bizi kendi-
ne hayran bırakan bu güzel 
binamızı en kıymetli hazinemiz 
olan gençlerimiz ve çocukları-
mıza armağan ediyoruz. 

Bilgi Evlerimiz de her 
evladımızın; öğretmenlerinin 
şefkatli yaklaşımı ile ailelerimi-
zin güven duyarak çocuklarını 
gönderebilecekleri bir eğitim 
alanı oluşturduk. Öğrencileri-
mize kitap okuyabilecekleri bir 
alan sağlarken aynı zamanda 
birçok farklı sosyal aktiviteyi de 
gerçekleştirebilmelerini, yeni 
ilgi alanları, deneyim ve bece-
rileri kazanabilmelerine destek 
olacağına inanıyorum. Gitar, 
bağlama, keman, piyano, ke-
mençe, perküsyon, el sanatla-
rı, resim, akıl ve zeka, drama, 
halk oyunları, robotik kodlama 
ve seramik eğitimlerini kendi 
eğitmenlerimiz ve halk eğitim 
merkezinden aldığımız eğitim 
desteği ile hizmete sunuyoruz. 
Kumyalı Bilgi Evimiz şehrimize 
hayırlı uğurlu olsun.”

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Orkestrası’ndan muhteşem konser

Sağlık Personeli Ve Aileleri Coştu
Giresun Üniversitesi 

Şehit Ömer Halisdemir 
Konferans Salonu’ nda gerçek-
leşen konseri GRÜ Rektörü 
Prof. Dr. Yılmaz Can, Rektör 
Yardımcısı Prof.Dr. Gürol 
Yıldırım, Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. 
Fazıl Kulaklı, Giresun Tabipler 
Odası Başkanı Dr. Öğretim 
Görevlisi Erhan Demirelli,  
Giresun Belediye Başkan 
yardımcıları Abdurrahman 
Demirel, Tuncay Muhammet 
Arışan, Dr. Ali Menekşe Göğüs 
Hastalıkları Hastanesi Başhe-
kimi Uzm.Dr. Mustafa Köksal, 

Kadın Doğum ve Çocuk Has-
talıkları Hastanesi Başhekimi 
Doç. Dr. Berkan Şahin, Tıp 
Fakültesi Dekanı Yardımcısı  
Dr. Öğretim Üyesi Tuğrul Ke-
sicioğlu,  İl Sağlık Müdürlüğü 

Mali İşler ve Personel Daire 
Başkanı Mehmet Şahin, Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi İdari 
Mali Hizmetler Müdürü Metin 
Toraman, Sağlık Bakım Hiz-
metler Müdürü Sibel Bayram 

Turan, hastane personeli ve 
aileleri izledi.

Geniş katılımlı konser için 
sahne alan GEAH Orkestrası’ 
nın  Solisti Bilge Olgun Keleş 
ve müzisyen  arkadaşları ses-
lendirdikleri birbirinden güzel 
şarkılarla  davetlilerden büyük 
alkış aldılar.

Coşku içerisinde geçen kon-
serin ardından, GRÜ Rektörü 
Prof. Dr. Yılmaz Can ve Baş-
hekim Doç. Dr. Fazıl Kulaklı  
GEAH Orkestrası elemanlarını 
tebrik ederek çiçek takdim etti-
ler.Proğram  fotoğraf çekiminin 
ardından sona erdi..

Türkiye Yüzyılı hede-
fi doğrultusunda, AK Parti 
AR-GE’den Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Mustafa 
Şen, Giresun Milletvekilleri 
Kadir Aydın, Sabri Öztürk, 
Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, İstanbul 
Milletvekilleri Serap Yaşar ve 
İffet Polat, AK Parti İl Başkanı 
Kenan Tatlı, AK Parti İl Kadın 
Kolları Başkanı Berrin Aydın 
ve AK Parti Merkez İlçe Baş-
kanı Mehmet Başer 2023’te ilk 

kez oy kullanacak gençlerle bir 
araya geldi.

Giresun Üniversitesi’nde 
eğitim öğren üniversiteli ve 
Giresunlu gençlerin yoğun ilgi 
gösterdiği toplantıda, genç 
seçmenler 2023’e dair merak 
ettiği tüm soruları siyasilere 
sordu.

Programların sıklıkla de-
vam edeceğini kaydeden AK 
Parti Giresun İl Gençlik Kolları 
Başkanı Esma Betül Akılmak, 
AK Parti Genel Başkanı ve 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çizdiği yoldan 
ilerlemeye devam ettiklerini 
söyledi.

Akılmak, “Tevazu ve sami-
miyetle genç arkadaşlarımızla 
her fırsatta bir araya geliyo-
ruz. Çok verimli bir buluşma 
gerçekleştirdik. 2023 Genel 
Seçimlerinin en büyük aktörleri 
ilk defa oy kullanacak arka-
daşlarımız olacak. Bizler de 
Giresun’da yeni seçmenlerle 
sahada buluşuyor, onlarla 

hasbihal ediyoruz. Merak ettik-
lerini cevaplamaya çalışıyoruz. 
Görüyoruz ki özellikle genç-
lerimizden AK Partimize ve 
Liderimiz, Cumhurbaşkanımız 
Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a 
verilecek destek her zamanki 
gibi büyük. Bu bizleri sevindi-
riyor. Daha çok çalışıp, daha 
çok genç arkadaşlarımızla bir 
araya gelip Türkiye Yüzyılı 
misyonunu anlatıyoruz. Gire-
sun davasına inanıyor, Gire-
sun 2023’e hazırlanıyor.” dedi.

AK Gençlik’ten Gençlik Buluşması
AK Parti Giresun İl Gençlik Kolları tarafından Giresun’da “İlk Oyum AK Parti’ye, 

İlk Oyum Erdoğan’a Giresun Gençlik Buluşması”nın ilki gerçekleştirildi

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Gezmiş,  “Açıklanan 
üretici fiyat artışları, temel 
gıdaya erişimin gittikçe 
zorlaşacağını ve yetersiz 
beslenme sorununun ağır-
laşacağını işaret ediyor. Süt 
içmek, peynir yemek lüks 
oldu” diyen Gezmiş şöyle 
devam etti; “Gübre, mazot, 
ilaç, elektrik gibi maliyet 
artışlarının en somut yan-
sıması, TÜİK’in ekim ayı 
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat 
Endeksi rakamlarında orta-
ya çıktı. Tarım-ÜFE ekim-
de, geçen yılın aynı ayına 
göre yıllık yüzde 163,32 
yükseldi. 

Tarım-ÜFE’deki bu artı-
şın, kısa sürede perakende 
satış fiyatlarına yansıması, 
halen pek çoğu çift haneli 
fiyatlarla satılan temel gıda 
ürünlerinin, yüklü zamlarla 
daha da erişilemez hale 
gelmesi kaçınılmaz.

Endeksin kapsadığı 92 
maddenin, 59’unda fiyat 
artışı yaşandı. Bu, gıda 
fiyatlarında yeni zamlar-
la yükselişin süreceği-
nin göstergesi. Mevsimi 
olmasına karşılık portakal, 
mandalina, limon, greyfurt 

vb. narenciye ürünlerin-
deki üretici fiyat artışının 
yüzde 361 olmasıyla, kış 
mevsiminin bu en yaygın 
tüketilen meyvelerine geniş 
kesimlerin ulaşımı daha da 
zorlaşacak. Fiyat artışının; 
pirinçte yüzde 230, süt 
ve süt ürünlerinde yüzde 
125 olması, bu ürünlerin 
marketlerdeki raf fiyatlarına 
yüklü zamlar geleceğinin 
habercisidir.

Milyonlarca ücretli, dar 
gelirli, emekli, asgari ücretli 
şimdiden pek çok ürünü 
satın alamama, tükete-
memeye başladı. Peynir, 
tereyağı, yoğurt vb. temel 
gıdaların ana maddesi 
sütte, TÜİK verisiyle üretici 
fiyatında gerçekleşen artış, 
bu ürünlerin perakende 
fiyatlarının milyonlarca 
hanenin alım gücünü kat 
kat aşacağının, milyonlarca 
çocuğun yetersiz beslenme 
riskiyle karşılaşacağının 
işareti. İktidarın yanlış 
tarım politikaları çocukları-
mızı yetersiz beslenmeye 
mahkum ediyor.” şeklinde 
konuştu.

Haber: Osman Yılmaz

Pekdemir Ve Çelik’ten 
Murat Dizdar’a Tam Destek

Genel Başkanımız Sayın 
Meral AKŞENER’in ilimize 20 
Temmuz ziyareti sırasında 
Bulancak İlçesi’nde gerçekleş-
miş bu olayda Genel Başkanı-
mıza esnaf ziyareti sırasında 
bir buket çiçek verilmiş ve bu 
görüntüleri bir başkası sosyal 
medyada yayınlamıştır. İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü burada bir 
suç oluştuğuna kanaat ge-
tirmiş, ceza olarak maaşının 
yarısına el koymuş ve Güce 
İlçesi Anadolu Çok Programlı 
Lisesi’ne göndermiş yani sür-
müştür. Bu vahim olay Ulusal 
Basınımıza da yansımış olup 
büyük bir infial yaratmış, mil-
letimizin de vicdanında büyük 
yara açmıştır.

Şimdi soruyoruz:
Bir siyasi parti liderine çiçek 

vermek ne zamandır suç oldu? 

Devlet devletin memurunu 
hangi yasaya göre mağdur 
ediyor? Bugünün çocukları-
nı-gençlerini yarının toplumun-
da söz sahibi olacak insanları 
eğittiği için en büyük önemi 
haiz meslek grubu olan Öğret-
menimizin insanlar arasında 
hoşgörü iyilik ve iyi iletişimi 
teşvik eden çiçek vermek gibi 
güzel bir davranışı sergileme-
sinde ne gibi bir mahsur, ne 
gibi bir yasadışı durum vardır? 
Anlamak mümkün değil…

Ayrıca Mustafa DİZDAR 
Öğretmenimiz Bulancak ve 
Piraziz İlçelerimizde pek çok 
projelere katkı vermiş birisidir. 
Kendi ifadelerinde belirttiği 
üzere 21 tanesi Fındık İşleme 
Tesislerine ait olmak üzere 
TÜBİTAK ve DOKAP Des-
tekli Tarım ve Fındık İşleme 
Tesisleri alanında çok sayıda 
onaylanmış projeleri vardır.

Bölgemizin yerel bazda 
kalkınmasına da katkıları or-
tada olan öğretmenimiz adeta 

cezalandırılmıştır. Muhalefet 
Partisi liderine çiçek verdi diye 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü siyasi 
faaliyetten soruşturma açmış 
ve resmen cezalandırılarak 
sürmüştür.

İlk kez böyle bir suç icadı da 
AKP’ye nasip olmuştur.

Peki AKP iktidarında devle-
tin her kesiminden, memurlar, 
işçiler, öğrenciler miting alanla-
rına doldurulmuyor mu? Orada 
siyasi faaliyet olmuyor mu? Bu 
uygulamalar yasal mı?

Kaldı ki burada esnaf 
ziyareti var ve orada bir çiçek 
veriliyor. Bu cezalandırma 
hukuksuzdur. Öğretmenimiz 
yasal yollardan hukuk müca-
delesini başlatmıştır.

Unutulmamalıdır ki Adalet 
herkese lazımdır.”

Haber: Mustafa Cici

Gezmiş’ten Peynir Ve 
Süt Fiyatlarına Tepki
CHP İl Başkan Yardımcısı Sosyolog Ecza-
cı Elvan Işık Gezmiş son zamları eleştirdi

Akdağ, “Piraziz Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi 
Öğretmeni aynı zamanda 
sendikamız üyesi Musta-
fa Dizdar bize göre suç 
olmayan ancak Piraziz 
İlçe Müdürü ve İl Milli Eği-
tim Müdürüne göre suç 
sayılan bir davranıştan 
dolayı iki kez cezalandı-
rılmıştır. Bu cezanın art 
niyetli olduğunu düşünüyoruz. 
Mustafa Dizdar öğretmenimiz 
örnek kişiliğiyle, çalışkanlığıyla 
okulunda sevilen sayılan bir 
şahsiyettir. Dosyasında bu 
zamana kadar almış olduğu 
bir cezası da yoktur. Öğret-
menimiz aynı zamanda 2009 
yılından 2021 yılına kadar 14 
projede yer almıştır. Bunlar;

2014 yılından başlayarak 86 
ileri girişimci (imalat), 34 ge-
leneksel girişimci (imalat dışı) 
esnaflara yönelik proje yazıla-
rak onaylanmıştır. Bu proje-
lerden 21 tanesi mikro fındık 
işleme tesislerine aittir. 

Görüldüğü gibi Mustafa Diz-
dar başarılı bir eğitimcidir.

Mustafa Dizdar  20 Temmuz 
2022 tarihinde ilimizi ziyaret 
eden Sayın Meral Akşener’i 
Bulancak ilçesinde esnaf 
ziyareti yaparken görmüş, o 
esnada kendisine bir demet 
çiçek vermiştir.  Bir demet 
çiçekten mı, Mustafa Dizdar 
öğretmenden mi ya da sayın 
Meral Akşener’ den mi rahat-
sız oldu birileri bilinmez. Ancak 
bir gerçek var ki bu rahatsızlık 
duyanlar Mustafa Dizdar hak-
kında hemen bir soruşturma 
açıp kendisini bir kez değil 
iki kez cezalandırırlar. Önce 

maaş kesim cezası verirler bu 
yetmez birde görev yeri deği-
şikliği cezası vererek 70 km 
uzaklıktaki Güce ilçemize ata-
masını yaparlar. Yani sürgün 
ederler. Şimdi  bunu yapanlara 
bazı sorularımız olacak...”dedi

Akdağ şu soruları yöneltti
1-Çiçek vermek ne za-

mandan beri suç sayılmaya 
başlandı?

2-Sayın Meral Akşener 
Türkiye Cumhuriyeti yasala-
rına göre suçlu birisi midir ki, 
kendisine çiçek vermek suç 
sayılıyor?

3-Siyasi bir şahsiyete çiçek 
vermek siyaset yapmak mıdır? 
Eğer öyleyse Giresun ilinde 
görev yapan başta Milli Eğitim 
Müdürlüğü yöneticileri bazı ilçe 
milli eğitim müdürleri olmak 
üzere çoğu okul müdürü, mü-
dür yardımcısı ve öğretmen bu 
suçu işlemişler midir?

4-Siyasileri Piraziz İlçe 
sınırında karşılamaya giden-
ler, okuldaki öğrencileri miting 
alanlarına götürenler, öğret-
menlere ve memurlara siyasi 
parti mitingine katılmaları için 
yazı gönderenler ve bu mi-
tinglere katılanlar siyasi parti 
faaliyetine katılmış oluyorlar 
mı? Bu cezayı verenlerin 
bunlar için  neler yaptığını çok 

merak ediyoruz. 
Hürriyetçi Eği-

tim Sen’in yetki ve 
faaliyetlerinden 
birisi de “Kamu 
görevlilerine grev ve 
siyaseti yasaklayan 
düzenlemeleri sona 
erdirecek çalışmalar 
yapmayı amaçlar. 
Ancak hiçbir siya-

sal parti ve kuruluşla organik 
ilişkiye girmez “ şeklindedir. 
Bize göre bir siyasi parti lide-
rine çiçek vermek suç değil-
dir. Bundan sonra herhangi 
bir siyasi parti liderine ya da 
siyasetçiye çiçek verme, resim 
çekilme gibi davranışlarda 
bulunan kamu görevlileri de bir 

suç işlemiş olmayacaklardır. 
Bu gibi bir durumla karşılaşa-
cak  olan eğitim çalışanlarının  
yanında olacağımızı belirtmek 
istiyorum.

Ayrıca Giresun ilinde hangi 
yöneticilerin siyaset yaptığı 
herkesçe bilinmektedir..

Sayın Mustafa Dizdar’ a 
vermiş olduğunuz bu ceza-
lar unutmayın bundan sonra 
örnek alınacak  bir kriter ola-
caktır.  Sayın Mustafa Dizdar’ 
a her türlü hukuki desteği 
vererek yanında olduğumuzun 
bilinmesini isteriz. 

Adalete olan güvenimiz 
tamdır. Adalet er ya da geç 
tecelli edecektir.” 

Haber: Mustafa Cici

HÜRRİYETÇİ EĞİTİM-SEN: MİLLİ EĞİTİM MURAT DİZDAR’A HAKSIZLIK YAPTI

Tekin Akdağ’dan Murat 
Dizdar İçin Soru Yağmuru
Hürriyetçi Eğitim Sen Giresun Şube Başkanı Tekin Akdağ,Akşener’e çiçek ver-

diği için ceza aldığı öne sürülen Murat Dizdar’a haksızlık yapıldığını açıkladı.

Birlik; Çavuşlu katı atık 
bertaraf tesisinde çok 

önemli çalışmalara imza atı-
yor. Birlik Çavuşlu katı atık 
bertaraf tesisi üst bölgesin-
de 1. keson kuyu inşaatını 
tamamladı. İller Bankası 
tarafından tespiti yapılan 
noktada sondaj faaliyetlerine 
de devam ediyor. Sondaj 
çalışmasının tamamlanma-
sının akabinde, çıkarılan 
suların şehir hattına entegre 
edilecek. 

Katı sıvı atık ve içme 
suları birliği tesiste olası 
kokuların, toz ve gürültünün 
önüne geçmek için rüzgâr 
perdesi oluşturacak olan 
boyları üç buçuk dört metre 
uzunluğunda Batı Ladin 
çamlarının dikimleri ise 
sürdürüyor. 

Katı atık bertaraf tesisinin 

en önemli çalışmalarından 
biri olan Arıtma Ünitesiyle 
entegre olacak ek atık su 
toplama havuzunun ihalesi-
nin yapıldığı ve en kısa süre-
de inşaat yapım çalışmasına 
başlanacağı belirlendi. 

Çöp toplama alanının 
etrafına yapılması planlanan 
modern ring yolunun alt yapı 
ve zemin iyileştirme çalış-
maları tamamlandı, yolun 
asfaltlama çalışmaları da 
birlik tarafından sürdürülü-
yor. Tesisin doğu tarafından 
geçen Obakıran dere sınırı 
boyunca 5 metre derinliğin-
de ve 3 metre genişliğinde 
280 metre boyunda drenaj 
hattı yapıldı. Drenaj hattının 
yapılmasıyla beraber oluşa-
bilecek her hangi bir olum-
suzluğun da önüne geçilmiş 
olacak.

GİRESUN KATI SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ

SORUNLARI
BİR BİR ÇÖZÜYOR
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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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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 
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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.

Merhaba sevgili dostlar, 
Merhaba değerli canlar, 
Öncelikle hepinize yürek 

dolusu merhabalar... 
Sizlerin de çok iyi bildiği gibi; 
Cumhuriyetimizin yüz yaşına 

basmasına ramak kaldı... 
Yani üç-beş adım ha var, ha 

yok... 
Yine çok iyi bilirsiniz diye 

düşünüyorum; 
Cumhuriyet yüzüncü yaş-gü-

nünü kutlarken. Giresun’da il 
oluşunun yüzüncü yılını kutla-
yacak... 

Yani bir başka ifadeyle; 
Ne mutlu bize ki, ilimizin 

100. yaş gününü cumhuriyetle 
birlikte kutlamanın gururunu 
yaşayacağız... 

Daha dorusu; 
Bu ‘kutlama’ etkinliklerinin 

içinde kimler yer alır, kimler yer 

almaz onu bilemeyiz ama... 
Bizler, kutlama etkinlikleri 

yapanların içinde ve yanında 
yer alacağız.

Hatta bu konuda; 
Hatırı-sayılır bir sivil kurulu-

şumuzun öncülüğünde bizlerde 
müstakil bir ‘etkinlik’ yapaca-
ğız... 

Hatta çalışmalarına başladık 
bile... 

Araştırmamızın spot başlığı; 
Cumhuriyetin 100. yılında
Giresun ili de 100 yaşında... 
Yani bu ‘başlıktan’ hareketle; 
İl merkezimiz başta olmak 

üzere, ilçelerimizin 100 yıl içeri-
sinde konumu neydi? 

Hangi kazanımları elde etti, 
hangi kazanımları kaybetti? 

Bunun üzerine tarihsel bir 
araştırmanın yolculuğunu yapı-
yoruz... 

Eh, konu başlığı ‘cum-
huriyet’ olunca; 

Takdir edersiniz ki 
‘cumhuriyetin öznesi olan’ 
değerleri daha ön planda 
tutuyoruz... 

Ve bu konuyu en iyi 
bilen insanları bulup, 
onlardan dinlediklerimiz-
le öğrenmeye ve kayıt altına 
almaya çalışıyoruz... 

İşte bunlardan biriside; 
Görselde fotoğrafını paylaş-

tığım hanımefendiyle bundan 
70-80 yıl önce Dereli Nahiye-
sinde ‘cumhuriyet yönetiminin’ 
olumlu-olumsuz nasıl bir yol-
culuk aldığı üzerine bir söyleşi 
yaptık... 

Söyleşi yaptığım kişi; 
Atatürk’ün ölümünden bir 

yıl sonra dünyaya gelen bir 
hanımefendi.. 

Adı; Yurdeşen (Akaltun) 
GENÇ 

‘Şahin Onbaşı’ unvanıyla 
tanınan Şahin AKALTUN’un 
büyük kızı.. 

(Bu özet tanıtımı yeterli 
sayıyorum) 

Ve şimdi de kısaca baba 
‘Şahin Onbaşıdan’ söz etmek 
istiyorum; 

Adı; Şahin AKALTUN 
Doğum yeri; Artvin-Şavşat 
Şahin Onbaşı; 
Cumhuriyete olduğu kadar, 

onun kurucusu Atatürk’e de 
sevdalı... 

Onun bütün ilkelerine ve 
‘yeniliklerine’ yürekten bağlı... 

1943 yılında ‘Şahin Onbaşı’ 
Dereli Nahiyesine tayin oluyor... 

Şu ilahi tesadüfe bakın ki; 
Dereli nahiyesinde göreve 

başladığı yıl, kendisi gibi cum-
huriyete sevdalı ve Atatürk’ün 
çok sevdiği ‘tabur imamı’ olarak 
bilinen ‘Kurtulmuş Köyü İmamı’ 
aynı yıl, cumhuriyet ve Atatürk 
karşıtları tarafından vurulup 
öldürülüyor... 

Cumhuriyetçi imamı vuran 
kişi en kısa zamanda yakala-
nıyor... 

Ancak bir yolunu bulup, iki 
yıl sonra tekrar cezaevinden 
kaçıyor... 

Ve ‘Şahin Onbaşı’ çileden-çı-
kıp iyice çılgınlaşıyor! 

Hem de öyle çok çılgınlaşı-
yor ki; 

Bu ‘cumhuriyet ve Atatürk’ 
düşmanı katili arayıp-bulmak 
için gece gündüz dağ-taş dola-

şıyor... 
(Bunun daha geniş öyküsü-

nü 100. yıl kitabında anlataca-
ğım) 

1943 yılından 1953 yılına 
kadar Dereli Nahiyesinde görev 
yapan Şahin Onbaşı daha baş-
ka neler mi yapıyor? 

Çok kısa ‘başlıklar’ halinde 
hemen onu da söyleyelim; 

Halk tarafından kendisine 
(deli) unvanı yakıştırılan Nahiye 
Müdürü Cemal müdür (Çetin)
le birlikte ‘cumhuriyet delisi’ (!) 
olan Şahin Onbaşı’da (deli mü-
düre) ayak uydurup, Nahiyenin 
sosyal bir yapıya kavuşması 
için gece-gündüz var gücüyle 
çalışıyor... 

Kümbet yaylasına yol yapı-
lacak; 

Şahin Onbaşı, atına binip 
köy-köy dolaşıp, yolda çalı-
şacak olan amale takımını 
topluyor... 

Bir yandan; 
Cumhuriyetin ‘yeniliklerini’ 

benimsetmeye çalışırken, bir 
yandan da karşıt olanları ve 
direnenleri ikna etmeye çalışı-
yor... 

İlkokul mecburi olmasına 
karşın; 

Başta kız çocukları olmak 
üzere okula çocuğunu gönder-
mek istemeyen aileleri bazen 
ikna yoluyla, bazen de otorite 

yoluyla çocukların okula gitme-
sine öncülük ediyor... 

Şahin Onbaşının otoritesi 
sayesinde; 

Onun görev yaptığı süreç 
içerisinde -eskiden bol miktarda 
duyulan- balta ve hızar sesleri 
neredeyse hiç duyulmaz hale 
geliyor... 

Daha buna benzer hizmetleri 
daha çok varda hepsini anlat-
maya sayfamın hacmi yetmi-
yor... 

Şahin Onbaşıyı, hazırladığım 
bir başka kitap çalışmamda 
ayrıntılı olarak anlatacağım... 

Özetlersek; 
Yukarıda özetlemeye çalıştı-

ğım konuların söyleşisini yaptık 
değerli büyüğümüz, Şahin 
Onbaşının büyük kızı Yurdeşen 
(Akaltun) GENÇ ablamızla... 

İyi ki de bu söyleşiyi yapmı-
şız... 

Bilmediğim ve gün yüzüne 
çıkmamış o kadar güzel gizil 
bilgiler öğrendim ki değerli 
ablamızdan... 

Kendisine bu sayfa üzerin-
den de ‘teşekkür’ etmeyi kendi-
me görev sayıyorum... 

Hoş kalın, 
Hoşça kalalım... 
Hep birlikte; 
Sağlık ve esenlik içinde 

olalım..

CANLI TARİHLE BULUŞUYORUM 
VE ÇOK ŞEYLER ÖĞRENİYORUM 

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın
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avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara
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Mürvet KAHYAOĞLU 
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Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu
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Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran
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Hüseyin Özbek
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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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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 
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BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

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

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

1 2

3
4 5

Her 
türlü insert 
tasarımızın 

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

olacak... VE
dahası...
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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.

Merhaba sevgili dostlar, 
Merhaba değerli canlar, 
Öncelikle hepinize yürek 

dolusu merhabalar... 
Sizlerin de çok iyi bildiği gibi; 
Cumhuriyetimizin yüz yaşına 

basmasına ramak kaldı... 
Yani üç-beş adım ha var, ha 

yok... 
Yine çok iyi bilirsiniz diye 

düşünüyorum; 
Cumhuriyet yüzüncü yaş-gü-

nünü kutlarken. Giresun’da il 
oluşunun yüzüncü yılını kutla-
yacak... 

Yani bir başka ifadeyle; 
Ne mutlu bize ki, ilimizin 

100. yaş gününü cumhuriyetle 
birlikte kutlamanın gururunu 
yaşayacağız... 

Daha dorusu; 
Bu ‘kutlama’ etkinliklerinin 

içinde kimler yer alır, kimler yer 

almaz onu bilemeyiz ama... 
Bizler, kutlama etkinlikleri 

yapanların içinde ve yanında 
yer alacağız.

Hatta bu konuda; 
Hatırı-sayılır bir sivil kurulu-

şumuzun öncülüğünde bizlerde 
müstakil bir ‘etkinlik’ yapaca-
ğız... 

Hatta çalışmalarına başladık 
bile... 

Araştırmamızın spot başlığı; 
Cumhuriyetin 100. yılında
Giresun ili de 100 yaşında... 
Yani bu ‘başlıktan’ hareketle; 
İl merkezimiz başta olmak 

üzere, ilçelerimizin 100 yıl içeri-
sinde konumu neydi? 

Hangi kazanımları elde etti, 
hangi kazanımları kaybetti? 

Bunun üzerine tarihsel bir 
araştırmanın yolculuğunu yapı-
yoruz... 

Eh, konu başlığı ‘cum-
huriyet’ olunca; 

Takdir edersiniz ki 
‘cumhuriyetin öznesi olan’ 
değerleri daha ön planda 
tutuyoruz... 

Ve bu konuyu en iyi 
bilen insanları bulup, 
onlardan dinlediklerimiz-
le öğrenmeye ve kayıt altına 
almaya çalışıyoruz... 

İşte bunlardan biriside; 
Görselde fotoğrafını paylaş-

tığım hanımefendiyle bundan 
70-80 yıl önce Dereli Nahiye-
sinde ‘cumhuriyet yönetiminin’ 
olumlu-olumsuz nasıl bir yol-
culuk aldığı üzerine bir söyleşi 
yaptık... 

Söyleşi yaptığım kişi; 
Atatürk’ün ölümünden bir 

yıl sonra dünyaya gelen bir 
hanımefendi.. 

Adı; Yurdeşen (Akaltun) 
GENÇ 

‘Şahin Onbaşı’ unvanıyla 
tanınan Şahin AKALTUN’un 
büyük kızı.. 

(Bu özet tanıtımı yeterli 
sayıyorum) 

Ve şimdi de kısaca baba 
‘Şahin Onbaşıdan’ söz etmek 
istiyorum; 

Adı; Şahin AKALTUN 
Doğum yeri; Artvin-Şavşat 
Şahin Onbaşı; 
Cumhuriyete olduğu kadar, 

onun kurucusu Atatürk’e de 
sevdalı... 

Onun bütün ilkelerine ve 
‘yeniliklerine’ yürekten bağlı... 

1943 yılında ‘Şahin Onbaşı’ 
Dereli Nahiyesine tayin oluyor... 

Şu ilahi tesadüfe bakın ki; 
Dereli nahiyesinde göreve 

başladığı yıl, kendisi gibi cum-
huriyete sevdalı ve Atatürk’ün 
çok sevdiği ‘tabur imamı’ olarak 
bilinen ‘Kurtulmuş Köyü İmamı’ 
aynı yıl, cumhuriyet ve Atatürk 
karşıtları tarafından vurulup 
öldürülüyor... 

Cumhuriyetçi imamı vuran 
kişi en kısa zamanda yakala-
nıyor... 

Ancak bir yolunu bulup, iki 
yıl sonra tekrar cezaevinden 
kaçıyor... 

Ve ‘Şahin Onbaşı’ çileden-çı-
kıp iyice çılgınlaşıyor! 

Hem de öyle çok çılgınlaşı-
yor ki; 

Bu ‘cumhuriyet ve Atatürk’ 
düşmanı katili arayıp-bulmak 
için gece gündüz dağ-taş dola-

şıyor... 
(Bunun daha geniş öyküsü-

nü 100. yıl kitabında anlataca-
ğım) 

1943 yılından 1953 yılına 
kadar Dereli Nahiyesinde görev 
yapan Şahin Onbaşı daha baş-
ka neler mi yapıyor? 

Çok kısa ‘başlıklar’ halinde 
hemen onu da söyleyelim; 

Halk tarafından kendisine 
(deli) unvanı yakıştırılan Nahiye 
Müdürü Cemal müdür (Çetin)
le birlikte ‘cumhuriyet delisi’ (!) 
olan Şahin Onbaşı’da (deli mü-
düre) ayak uydurup, Nahiyenin 
sosyal bir yapıya kavuşması 
için gece-gündüz var gücüyle 
çalışıyor... 

Kümbet yaylasına yol yapı-
lacak; 

Şahin Onbaşı, atına binip 
köy-köy dolaşıp, yolda çalı-
şacak olan amale takımını 
topluyor... 

Bir yandan; 
Cumhuriyetin ‘yeniliklerini’ 

benimsetmeye çalışırken, bir 
yandan da karşıt olanları ve 
direnenleri ikna etmeye çalışı-
yor... 

İlkokul mecburi olmasına 
karşın; 

Başta kız çocukları olmak 
üzere okula çocuğunu gönder-
mek istemeyen aileleri bazen 
ikna yoluyla, bazen de otorite 

yoluyla çocukların okula gitme-
sine öncülük ediyor... 

Şahin Onbaşının otoritesi 
sayesinde; 

Onun görev yaptığı süreç 
içerisinde -eskiden bol miktarda 
duyulan- balta ve hızar sesleri 
neredeyse hiç duyulmaz hale 
geliyor... 

Daha buna benzer hizmetleri 
daha çok varda hepsini anlat-
maya sayfamın hacmi yetmi-
yor... 

Şahin Onbaşıyı, hazırladığım 
bir başka kitap çalışmamda 
ayrıntılı olarak anlatacağım... 

Özetlersek; 
Yukarıda özetlemeye çalıştı-

ğım konuların söyleşisini yaptık 
değerli büyüğümüz, Şahin 
Onbaşının büyük kızı Yurdeşen 
(Akaltun) GENÇ ablamızla... 

İyi ki de bu söyleşiyi yapmı-
şız... 

Bilmediğim ve gün yüzüne 
çıkmamış o kadar güzel gizil 
bilgiler öğrendim ki değerli 
ablamızdan... 

Kendisine bu sayfa üzerin-
den de ‘teşekkür’ etmeyi kendi-
me görev sayıyorum... 

Hoş kalın, 
Hoşça kalalım... 
Hep birlikte; 
Sağlık ve esenlik içinde 

olalım..

CANLI TARİHLE BULUŞUYORUM 
VE ÇOK ŞEYLER ÖĞRENİYORUM 

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

528 Kasım 
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İlk olarak korsan yayın 
konusuna değinen Ali 
Koç, “Sayın Acun Ilıcalı 

sağolsun geldi, bize dünyada 
ne oluyor, kendi dünyasında 
ne oluyor, izah etmeye ça-
lıştı. Türk futbolundaki değer 
düşüşünü de hepimiz biliyoruz. 

Unsurlardan biri de korsan 
yayıncılık. 10 kişiden 8’i 7’si 
korsan bir şekilde maçları izle-
diğini gördük. Bu durum kaçak 
bir şekilde stada girmek gibidir, 
hırsızlıktır” dedi.

“Avrupa’da neredeyse bir-
çok ülkede korsan yayın nedir 
bilinmiyor” diyen Koç, “Kanun 
çıktı ama sorunu çözüyor mu? 
Abone sayısı arttığında çift ta-
raflı kazanım olacak. Ücretler 
de düşecek, yayıncı kuruluş 
da kazanacak” ifadelerini 
kullandı.

“Artık kullanıcı bazında da 
cezaların getirilmesi gerekiyor” 
diyen Ali Koç, “Acun beyin ge-
tirdiği önerilerin biri bu. Şimdi 

nasıl oluyor? TFF tespit ediyor. 
İletiyor. Korsan yayın 81 daki-
kada kesiliyor. Zaten maç 90 
dakika. Burada kaybeden ku-
lüpler, yayıncı kuruluş ve TFF. 
Sorun ortada. Bir adım atıldı 
ama birkaç adım daha atılması 
lazım” diye konuştı.

Hakemler ve yabancı 
hakem konusuna da değinen 
Koç, “Son 10 yılda hakemler-
den en çok yanan bir kulübün 
başkanı olarak söylüyorum; 
bu kronik bir sorun. Gelişerek, 
artarak bir sorun haline geldi. 
Türkiye’de başarıların sadece 
sahada elde edilmediği algısı 
Avrupa’da bile konuşulur hale 
gelmiş. Bunu bizzat hoca arar-

ken yaşadım, duydum” dedi.
“Yabancı hakemle ilgili iki 

konu var. VAR mı, orta ha-
kem mi?” ifadelerini kullanan 
Koç, “22-23 hakemimiz var. 
29 hakeme ihtiyacımız var. O 
6 eksiği yabancı hakemlerle 
giderme konusunda ısrarlar 
var. TFF ise VAR tarafında 
bunu yapmaya çalışıyor. Bazı 
ülkelerden de olumsuz cevap-
lar geldi. Bir girişim var. Ortaya 
yabancı hakem konusunu biz 
bir kez daha ileteceğiz. Dün-
yaya bakınca Suudi Arabistan 
ve Yunanistan yabancı hakem 
kullanılıyor. Diğer ülkelerde de 
hakem değişim programı var” 
diye konuştu. 

‘Yabancı orta hakem konusunu 
TFF’ye bir kez daha ileteceğiz’

 Fenerbahçe ve  aynı 
zamanda Kulüpler Birliği 
Başkanı Ali Koç, birlik  
toplantısının ardından 
açıklamalarda bulundu 
ve yabancı hakem konu-
suna değindi.

Giresun Belediyesi, 
sportif alanda hayata 

geçirdiği projelerinin yanı sıra 
belediye personellerine yönelik 
etkinliklerine devam ediyor.

Bu kapsamda, Belediye 
tarafından personel arasındaki 
dostluk ve kaynaşmayı daha 
da pekiştirip motivasyonu 
arttırmak amacıyla, kısa zaman 
önce vefa eden şehrimizin 
sevilen simalarından Hüsrev 
Demir anısına birimler arası 
futbol turnuvası düzenleniyor. 

Teyyaredüzü Gençlik 
Merkezi’nde oynanacak olan 
turnuva 28 Kasım Pazartesi 
günü başlayacak olup teknik 
şartları ise şu şekilde:

Takımların oyuncu sayısı 
6+1, toplam kadro sayısı en 
fazla 12 kişi olacak. Müdürlük-
ler arası en fazla 4 kişi transfer 
yapabilecek, maç süresi 30+30 
toplam 60 dakika olarak oyna-
nacak. Takımların kadrolarında 
amatör lisansı bulunan oyuncu-
lardan en fazla iki oyuncu yer 
alacak. Birimler arası oyuncu 
transferleri için iki müdürlüğün 
karşılıklı onayı alınarak Spor 
Şefliğine bildirmeleri gereke-
cek.

Belediye personeli dışında 
oyuncu oynatılmayacak, Birim 
Müdürleri veya yetkilileri maç 

saatinde takımlarıyla birlikte 
sahada hazır bulunacak.

1. 2. ve 3. olan takımlara 
kupa ve madalya, gol kralı 
olan oyuncuya ve en centilmen 
takıma plaket verilecek.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu yaptığı açık-
lamada, her zaman sporun ve 
sporcunun yanında olduklarının 
altını çizerek: “Yoğun iş tempo-
sunun yanında, hem çalışan-
larımızın biraz da olsa stres 
atmasına vesile olmak hem de 
aralarındaki dayanışma ruhunu 
kuvvetlendirmek, personelin 
mesai saatleri dışında sosyal 
aktivitede bulunmasını sağla-
mak amacı ile bu turnuvayı dü-
zenledik.  Zevkli, çekişmeli ve 
centilmence bir turnuva bizleri 
bekliyor. Turnuvaya katılan tüm 
takımlarımıza teşekkür ediyor 
ve başarılar diliyorum.” dedi.

Belediye Personelleri 
Arasında Futbol 

Turnuvası Düzenleniyor

Valilik makamında gerçekleştiri-
len değerlendirmede; Vali Yardım-
cısı Mehmet Fikret Çavuş, Gençlik 
ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, 
İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul 
Tosunoğlu ile Özel İdaresinde 
görevli Mimar Orhan Aydın’dan 
proje kapsamında gerçekleştirilen 
çalışmalar ve çalışmalarda gelinen 
son durumla ilgili bilgi aldı. Yet-
kililer tarafından verilen bilgilere 

göre; Gençlik ve Spor Bakanlığının 
“Yaşayan Stat Projesi” kapsamında 
Çotanak Spor Kompleksi içerisine 
12 derslikli Spor Lisesi oluşturula-
cağı, proje kapsamında şampiyon 
sporcuların yetişmesinin destekle-
neceği ve yeteneklerin keşfedilme-
sinin sistemleştirileceği belirtildi. 

2022 yıllarında Gençlik Spor 
Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakan-
lığı arasında imzalanan protokol 

gereği; Giresun Spor Lisesinin 
Çotanak Spor Kompleksi bün-
yesinde bulunan uygun alanlara 
taşınacağı, aynı zamanda Çotanak 
Spor Kompleksi Sporcu Eğitim 
Merkezinin de Giresun Spor Lisesi 
Pansiyonu olarak düzenlenip kulla-
nılacağı ifade edildi. Özellikle spor 
liselerinde eğitim gören tüm genç-
lerimizin, Çotanak Spor Komplek-
sinde yer alan atletizm pisti, yüzme 

havuzu, spor salonu ve fitness 
salonunu aktif olarak kullanmaları-
nın sağlanacağı, öğrencilerin hem 
akademik eğitim alacakları hem 
de spor branşlarında kendilerini 
yetiştireceği bir proje olacağı bilgisi 
verildi. Projeyle ilgili kısa bir de-
ğerlendirmede bulunan Vali Ünlü, 
gördüğü eksiklerin giderilmesi ve 
yapılan çalışmaların hızlandırılması 
için yetkililere talimat verdi.

Çotanak Spor Kompleksinde Şampiyon Sporcular Yetişecek
Giresun Valisi  Enver Ünlü, Giresun Havuz Altına Spor Lisesi Dönüşüm Projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Futbol Fede-
rasyonu, Disney’den 

ilham alınarak tasarlanan 
ve UEFA’nın kadın futbolu 
stratejisi kapsamında 2020 
yılında başlattığı Playmakers 
Programı’nda antrenör olarak 
yer alması planlanan adayla-
rın eğitimine başladı. İstanbul 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
ile yapılan iş birliği kapsamın-
da, ilk grupta yer alan adaylar, 
24 Kasım Perşembe günü 
online, 25 Kasım Cuma günü 
ise yüz yüze eğitim aldı.

Mayıs ayında UEFA’nın 
düzenlediği Playma-
kers Antrenör Eği-
timcisi  Programı’nı 
tamamlayan Kadın 
Milli Takımlar Teknik 
Ekibinin yürüttüğü 
eğitimlerde, Play-
makers felsefesi ve 
metodolojisi interaktif 
çalışmalarla adaylara 
aktarıldı. Beş farklı 
gruba yapılması 
planlanan eğitimlerin 
aralık ayı içerisinde 
bitirilmesi hedefleni-
yor.

UEFA, ‘2019-2024 
Time for Action’ 
sloganıyla kadın 
futbolu stratejisini 
hayata geçirdiğinde 
ana hedeflerinden 
biri 2024 yılına kadar 
kayıtlı kadın futbolcu 

sayısını ikiye katlamaktı. Bu 
strateji ve hedefler doğrultu-
sunda Disney’in dünyaca ünlü 
hikaye anlatıcılığını kullanan 
ve çocukların spora başlama-
sında hikaye anlatıcılığının 
pozitif rolünü gösteren aka-
demik araştırmalardan ilham 
alan Playmakers, UEFA’nın 
üyesi olan ulusal federasyon-
larla hayata geçiriliyor. Özel-
likle daha önce futbol oyna-
mamış beş ile sekiz yaş arası 
kızları hedefleyen programın, 
kız çocuklarını ilk kez futbolla 
tanıştıran ve kızların düzenli 

olarak oynamaya devam 
etmelerine olanak sağlayan 
yeni bir yöntem olması plan-
lanıyor.

Fiziksel aktivite, takım 
oyunu, hayal gücü

Geleneksel futbol program-
larının aksine Playmakers’ın 
antrenman seansları, Disney 
filmlerinin anlatılarını takip 
ediyor. Özel toplar, yelekler 
ve huniler içeren malzemeler 
ve özel eğitilmiş antrenörler 
eşliğinde katılımcılar; Lastik 
kız, Elsa, Anna ve Moana gibi 

popüler karakterlerin rollerini 
oynayarak filmlerin sahnele-
rini fiziksel aktiviteler, takım 
oyunu ve hayal güçleriyle 
birlikte canlandırıyor.

Playmakers, ilk antrenman 
seanslarında kızların fiziksel 
aktivitelerdeki özgüvenini inşa 
etmeye odaklanıyor, yaratıcı 
düşünmeyi teşvik ediyor ve 
arkadaşlarıyla kolayca iletişim 
kurabilmelerini sağlıyor. İleriki 
antrenmanlarda ise kızları 
temel futbol becerileri ile 
tanıştırıyor ancak programın 
sporu eğlenceli kılma amacı 

devam ediyor.
Playmakers’ın 

oyun temelli öğ-
renimi, UEFA’nın 
görevlendirdiği İngil-
tere’deki Leeds Bec-
kett Üniversitesi’nin 
literatür araştırma-
sını takip ediyor. Bu 
çalışma, genç kızla-
rın spora katılımla-
rını etkileyen moti-
vasyon faktörlerini 
akademik araştırma-
larla tespit ederek 
güvenli öğrenme 
çevresini oluştura-
cak ideal antrenörlük 
metotlarını ortaya 
koydu. Araştırmanın 
sonuçlarında oyun 
temelli eğitimin 
faydaları üzerinde 
duruluyor.

Antrenör Adaylarının Eğitimleri Başladı



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: 628 Kasım 2022 Pazartesi
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ABONE OLMAYI UNUTMAYIN!

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: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

Geçtiğimiz sezon 
Fenerbahçe’de 

Vitor Pereira ile kariyer zir-
vesini gören ve ardından 
hoca değişikliği sonrasın-
da Giresunspor’da kiralık 
olarak ter döken Muham-
med Gümüşkaya, Wester-
lo’da kadro dışı bırakıldı. 

Giresunspor ile 
kiralık sözleşmesi sonra 
erdikten sonra Fenerbah-
çe’de düşünülmeyince1 
Westerlo’ya transfer olan 
Muhammed Gümüşkaya, 
Belçika’da zor günler 
geçiriyor. Geçen yıl Vitor 

Pereira tarafından şans 
verilen ve performansı 21 
yaşındaki genç futbolcu 
yükselişini sürdüreme-
miş ve sezon sonu da 
takımdan gönderilmişti. 
Gümüşkaya Westerlo’da 
da kadro dışı kaldı. 21 
yaşındaki genç orta saha 
oyuncusu Belçika’da 3 
maça çıktı ve 1 gollük 
performans gösterebildi. 
Sadece 133 dakika saha-
da kalabilen Muhammed 
Gümüşkaya Westerlo ile 
ilk 11’de de şans bula-
madı.

Gümüşkaya 
Belçika’da 

Tutunamadı

Türkiye Futbol Fede-
rasyonu (TFF) Başka-
nı Mehmet Büyükekşi, 

hemen hemen her gün futbol-
daki yapısal sorunlara değini-
yor. Ancak eyleme geçmeye 
yönelik bir adım da atmış 
görünmüyor. Bilakis yapısal 
sorunları erteleyerek, öteliyor. 
Bunlardan biri de hesap kitap 
bilmeyen kulüplere verilen 
daha doğrusu verilemeyen 
lisans! Yeni bir erteleme geldi.

Sezon başlamadan 
karar çıkmalıydı

29 Eylül 2022’de kulüp 
lisanslarına dair şunu yazmış-
tık: “TFF tarafından 2011’de 
çıkartılan Ulusal Kulüp Lisans 
Sistemi, aradan geçen 11 yılda 
hiçbir zaman planlandığı gibi 
uygulanamadı ve geride kalan 
sürede sayısız değişikliğe 
uğradı. Normalde sezon baş-
lamadan takımlara verilmesi 
gereken lisanslar sezon baş-
ladıktan çok sonra verildi. İşte 
şimdi 2022 yılındayız ve Meh-
met Büyükekşi yönetimindeki 
TFF de bu yıl lisans işlemlerini 
iki kez erteledi. TFF internet 
sayfasından 24 Eylül günü 
yayınlanan talimat değişikliği 

ile daha önce Geçici Madde 
25 ile 30.09.2022 tarihine 
kadar uzatılan Ulusal Kulüp 
Lisans başvuruları ile ilgili ka-
rar verme süresi bu kez Geçici 
Madde 26 ile 30.11.2022 tarihi-
ne kadar uzatıldı.”

Üçüncü erteleme 
23 Aralık’a kadar

Evet, normalde 21 Mayıs 
2022 günü yani Süper Lig’de 

2022/23 sezonu başlamadan 
önce tamamlanarak, duyurul-
ması gereken UEFA ve Ulusal 
Lisans kararları, TFF Yönetim 
Kurulu tarafından üçüncü kez 
ertelendi. Karar, bu defa 23 
Aralık 2022 tarihine ertelendi.

Şu ana kadar 
38 kulüp lisan aldı

Geçici Madde 27 ile du-
yurulan bu uzatma, Süper 

Lig’in Dünya Kupası sonrası 
yeniden başlamasının hemen 
öncesine denk geliyor. 

TFF’nin 14 Kasım’da Dün-
ya Kupası arasına girileceği 
ortadayken bundan önceki 
2. uzatmayı neden doğrudan 
23 Aralık’a değil de 30 Ka-
sım’a kadar yaptığı ise tam 
bir muamma. TFF daha önce 
38 kulübe lisans verildiğini 
duyurmuştu.

BOYLE NEREYE KADAR?
TFF’nin sezon başlamadan önce vermesi gereken Kulüp Lisansları 

üçüncü kez ertelendi. Bu defa kulüplere 23 Aralık’a kadar süre tanındı. 

Dünya Kupası maçla-
rının ardından oyna-

yacağı lig karşılaşmalarına 
odaklanan Giresunspor hazır-
lıklarına aralıksız devam edi-
yor. 10 günlük izinin ardından  
geçtiğimiz Perşembe günü 
mesaiye başlayan Çotanak-
lar’da tempo her geçen gün 
artarken, teknik adam Hakan 
Keleş, ara dönemde çok iyi 
çalışacaklarını ve ilk yarının 
kalan maçlarında karşılığını 
alacaklarını söyledi. 

Hakan Hoca; “Bizim 
işimizin adı çok çalışmak. 
Son iki maçımızı kazanarak 
Dünya Kupası’ndan dolayı 
verilen araya mutlu girdik. 
Antalya kampını en iyi şekilde 
değerlendireceğiz ve kalan 
maçlarda da iyi sonuçlar elde 
ederek devreye mutlu girece-
ğiz” dedi.

Giresunspor, Arayı En İyi 
Şekilde Değerlendiriyor


