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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(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?..
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YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ
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VURMA AVCI 
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Palyatif Bakım
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KILAN ALPEREN
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YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...
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Okulum da  mı !..
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(Yazısı Sayfa 3’te)

BAŞARI...

Cavit Erkılınç, birim ve şube müdür-
lerinin katılımıyla 3-6 Kasım tarih-

leri arasında Afyonkarahisar’da gerçek-
leştirilecek “2022 Müdürler Değerlendirme 
Toplantısı”nın açılışında konuştu.

Uzun ve meşakkatli bir sürecin ardın-
dan Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 
TBMM’de kabul edilerek Resmi Gazete’de 
yayımlandığını ifade eden Erkılınç, yasa-
ma sürecinde 800’den fazla gazete sahibi 
ve temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen 
bölge toplantılarının organizasyonu nede-
niyle tüm çalışanlara teşekkür etti. 2’DE

Erkılınç: Basın İlan Kurumu 
siyasi bir kurum değildir

Aytekin Şenlikoğlu: ‘Fatih 
Caddesi Bir Başka Olacak’

Giresun Belediyesi, her mevsim 
ayrı bir güzelliğe sahip olan 

şehrimizi çok daha güzel bir görü-
nüme kavuşturmak için çalışmaları-
nı aralıksız sürdürüyor. 2’DE

Giresun’dan 
6 ülkeye!...

3’TE

Batlama Sanayi Sitesi 
İşletme Koopera-
tif Başkanı Hamdi 

Çakır,Batlama girişine yapılan 
arıtma tesisinin ileride ciddi 
çevre ve sağlık sorunlarına ne-
den olacağını iddia ederek bu 
tesisin başka bir yere taşınma-
sını istedi.

Yörede esnafın ve halkın 
ciddi şekilde endişeye kapıl-
dığını anlatan Çakır”Batlama 
havzasında referandum yapıl-
sın.Biz çıkacak sonuca razıyız.
Bu tesis buraya yapılırken 
kim kime sorup da böyle bir 
karar almış.26 köy muhtarını 
önce toplayıp niye kimse fikrini 
sormadı.Biz esnaflar için de 
referandum istiyoruz..Halkın 
fikri alınmadan dünyanın hangi 
yöresinde böyle bir tesis ya-
pılmış.Yapıldı ise yetkililerimiz 

ile birlikte gidip o ülkeleri veya 
illeri ziyaret edip birlikte test 
edelim.Batlama Vadisi sahipsiz 
mi sanılıyor.?.Bu kadar insanın 
sağlığının hiçbir değeri yok.Bu 
tesisin sağlık sorunu oluştur-
mayacağını ispat eden elinizde 
bilimsel sağlık veya heyet 
raporu var mı?.Varsa o raporu 
bize de gösterin”dedi

Çakır  Giresun Belediye 

Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun 
çabalarıyla Aksu Mahallesi’n-
deki eski çöp alanının çöpten 
temizlenip, bölgenin güzel bir 
proje ile çiçek bahçesine çev-
riliyor olmasından herkes gibi 
kendilerinin de büyük mutluluk 
ve memnuniyet duyduklarını 
söyledi. 

Giresun’un böyle güzel yatı-
rımlara ihtiyacı olduğuna dikka-
ti çeken Çakır, yaptığı açıkla-
mada, “Giresun’un en büyük 
sorunlarından biri olan Aksu 
Mahallesi’ndeki çöp dağına 
çözüm üretilmesi ve ardından 
bölgeye uygulanan proje çok 
güzel. Şehrimizin böyle güzel 
projelere ihtiyacı var. Öncelikle 
bu projede emeği geçenlere 
teşekkür ediyoruz” ifadesini 
kullandı. 

SAYFA 2’DE

CAKIR: BATLAMA HALKI
MUJDE BEKLiYOR

Aydınlar Ocağı ,50. Büyük 
şurası Giresun ‘da yapıldı.

Genel Başkan Profesör 
Mustafa Erkal , emeklerinden 
dolayı Giresun Şube Başkanı 
Nurettin Bölük ‘e 
plaket verirken , 
organizasyona 
gösterilen ilgi 
tam puan aldı 

Şuraya Gi-
resun Belediye 
Başkan Yar-
dımcısı Hasan 
Yılmaz , Gesob 
Başkanı Ali Kara 

,Giresun TSO Başkanı Hasan 
Çakırmelikoğlu Borsa Başkanı 
Hamza Türkmen ,Türk Sağlık 
Sen şube Başkanı İbrahim 
Ekiz , Köşe yazarı Yalçın 

Korkmaz ile çok 
sayıda üst düzey 
akademisyen 
katıldı.Açılış 
konuşmasını 
yapan Erkal,dış 
güçlerin Türki-
ye’yi Nato’dan 
çıkarıp işgal 
etmek istedikle-
rini öne sürdü.

Erkal”Amaçları Yunanistan ile 
savaştırmak”dedi.

Erkal”50. Büyük Şûramız, 
son Türk Devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 
99., Harf İnkılâbının ve Millet 
Mektepleri’nin kuruluşunun 
94., öğretim birliğini sağlanan 
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun 
kabulünün 98., millî devletimi-
zin bânisi Büyük Türk Milli-
yetçisi Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün aramızdan ayrılışı-
nın 84. Yıldönümünde gerçek-
leştirdik.

SAYFA 3’TE

MUSTAFA ERKAL’DAN BiRLiK CAGRISI

2 partinin birlikte 
başörtüsü konu-
sunda yeni açılım 

projesi yürüttüğünü  ifade 
eden Yüksel, “Seçmeni 
yıllarca yanılttılar. Ama son 
olayda HDP ve AKP ara-
sında ki işbirliği net şekilde 
görüldü .Birlikte Anaya-
sa yapmaya çalışıyorlar 
.Yıllarca muhalefeti,HDP 
ile ittifakla yapmakla suçla-
dılar.Yok masanın altında 
HDP varmış ,yok kenarında 
HDP otururmuş diye hayali 
senaryolar yazanlar şimdi 
kiminle oturup anayasa için 
Anayasa yapıyorlar.Hdp 
ile Anayasa yapmak beka 
meselesi sayılmıyor mu?.O 
pozu muhalefet partilerinden 

biri verse ,iktidar ortakları 
grup toplantılarında kıyameti 
koparırlardı.Kimin HDP ile 
birlikte siyaset yaptığı artık 
net şekilde ortaya çıkmıştır.
Milletimiz herşeyi görüyor.
İyi Parti’nin yolu sağlam bir 
yoldur“ dedi. Yüksel partiye 
katılımlar konusunda bilgi 
vererek “ İyi Parti ilk seçim-
de iktidar olacak .“ dedi

Yüksel ,İyi Parti ‘nin Gire-
sun ‘da bu günlere gelirken 
yaşadıklarını unutmadıkları-
nı ifade ederek “ Biz ilk gün 
inandık .Bize inanmayan-
ların neler yazdıklarını da 
biliyoruz.5 yıl önce İyi Parti 
ile alay edenleri unutmadık “ 
şeklinde konuştu.

Haber: Mustafa Cici

‘HDP iLE KiMiN ANAYASA
YAPTIGI ORTAYA CIKTI’
İyi Parti Genel Başkan yardımcısı Ünzile Yüksel, AK Parti’nin  

HDP konusundaki maskesinin düştüğünü öne sürdü

MUTLU’DAN ECEViT’E VEFA
DSP Giresun eski il başkan-

larından Rıdvan Mutlu ,Ecevit’i 
andı.Mutlu”Ecevit Kurtuluş savaşı 
sonrası ülkeye toprak kazandıran 
tek Başbakandır.Ecevit olmasa,K-
KTC diye bir devlet 
olmazdı.Mondoros ile 
İstanbul’a çöken İngil-
tere,Atatürk öldükten 
sonra Kıbrıs’a ,dolayı-
sıyla T.C’yi tekrar işgal 
etmek istedi.Ecevit 
bu haçlı saldırısını 
durdurdu.HER ilde 

Ecevit Vakfı kurulmaması büyük 
vefasızlıktır.DSP’ye 1 oyu çok gö-
ren seçmen şimdi 20 yıldır HDP 
ile uğraşıyor.7 haziran’da HDP 
yüzünden koalisyon bile kurula-

madı.DSP her dönem 
barajı aşsaydı,Türkiye 
böyle bir siyasal krizle 
yüzleşmezdi.Ecevit 
vatan demektir.Ölüm 
yıldönümünde saygıy-
la anıyorum”dedi.

Haber: Osman 
Yılmaz
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

Yollar, caddeler ve 
bulvarların bir şehrin 

aynası olduğu ilkesiyle çalı-
şan Giresun Belediyesi prestij 
cadde projelerine devam 
ediyor. Yenilenen yüzüyle 
vatandaşların büyük beğenisi-
ni kazanan Nihatbey Caddesi 
ve Pazar Caddesi projelerinin 
ardından şimdi de şehrin en 
eski ve en hareketli caddele-
rinden olan Fatih Caddesi için 
proje hazırladı.

Giresun Belediye binası 
arkasında Gazi Caddesi bağ-
lantısından başlayıp devam 
eden ve Kumyalı’yı takiben 
sahil karayolu bağlantısıyla 
sona eren 1050 metrelik Fatih 
Caddesi’nde altyapı, üstyapı 
yenileme, yeşil kaldırım, ay-
dınlatma ve otopark ceplerinin 
yer aldığı modern yenileme 
çalışması gerçekleştirilecek.

ŞENLİKOĞLU: 
“FATİH CADDESİ’NİN 
GÖRÜNÜMÜNÜ DE 
MODERNLEŞTİRİYO-
RUZ”

Giresun’a modern görü-
nümü kazandırmaya kararlı 
olduklarını söyleyen Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: 
“Şehrimizde prestij cadde 
çalışmalarımıza devam edi-
yoruz. Nihatbey Caddesi ve 
Pazar Caddesi projelerimizin 
ardından şimdi de şehrimizin 
tam merkezinde bulunan 
Fatih Caddesi’ni yenileme 
yaparak modern görünüme 

kavuşturuyoruz. Yaklaşık bir 
ay önce caddemizin altyapısı-
nı, üstyapısını, aydınlatmasını 
içeren projemizi komple ihale 
etmiştik ve ihalemiz sonuç-
lanmıştı. Bu proje için Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’ndan yaklaşık 5 
milyon lira hibe aldık ve 2,5 
milyon lira da kredilendirme 
çalışması yaptık. Bakanımız 
Sayın Murat Kurum’a bir kez 
daha tüm destekleri için te-
şekkür ediyorum. Bu projeye 
bir ay önce başlayabilirdik 
ama özellikle fındıkçı esnafı 
arkadaşlarımız mevsimsel 
geçişlerden dolayı bizden 
rica etmişlerdi, bizde proje 
çalışmamızın başlangıcını 
bekletmiştik. Şimdi yüklenici 
firma ile bu caddemizi de nite-
likli bir cadde haline getire-
ceğiz. Giresun’a yakışır daha 
modern yaşam imkanlarını 
kazandırmak için çalışıyoruz.” 
diyerek şöyle devam etti:

“Bu caddemiz araç ve yaya 
trafiği olarak oldukça yoğun. 
Şehrimizin girişi ve görünen 
yüzü. Yenilenme ihtiyacı 
olduğunu gördük. Şehrimizde 
artık modern, konforlu bir 
yaşamı paylaşmak istiyoruz. 
Caddemizin yenilenmesiy-
le birlikte esnafımızın işleri 
de bu çalışmadan olumlu 
yönde etkilenecektir. İnşal-
lah bundan sonraki süreçte 
de değerli halkımızla birlikte 
daha güzel işler yapmaya ve 
kentimizi daha da güzelleştir-
meye devam edeceğiz.’’

Erkılınç: Basın İlan Kurumu 
siyasi bir kurum değildir

Toplantılarda sadece 
meselenin iç yüzünü 

ve gerçekleri anlattıklarının 
altını çizen Erkılınç, “Bu 
yasa değişikliği gazeteler 
kadar Kurumumuz için de 
hayati öneme sahipti. Bu 
nedenle ‘kaderimiz bir, 
geleceğimiz bir’ dedik. 
‘Ancak birlikte olursak 
başarabiliriz, çünkü bir-
likte çok güçlüyüz’ diye 
haykırdık. Bu net ifadenin 
arkasında hızlıca yüzleş-
memiz gereken bir gerçek 
yatıyordu. Dünya değişi-
yor, iş modelleri gelişiyor, 
artık başka bir çağa geçiş 
yapılıyor. Yerinde sayan, 
kendini yenilemeyen, işine 
doğru yatırım yapmayanlar 
maalesef işlevini kaybedi-
yor. Biz sadece bu gerçeği 
vurguladık. Yoksa birilerinin 
iddia ettiği gibi sahada kim-
seyi tehdit etmedik” dedi.

İlk ilan sevki 
1 Nisan 2023’te

 Yeni dönemin başladığını 
ve artık daha güçlü bir Basın 
İlan Kurumu’nun bulunduğunu 
kaydeden Erkılınç, bundan 
böyle görev ve yetkilerinin 
güncellenmesiyle kendini yeni-
leme fırsatı bulan, kurumsal ve 
teknolojik altyapısını geliştiren, 
organizasyon kabiliyeti kuv-
vetli, stratejik adımlar atan bir 
Basın İlan Kurumu’nun görüle-
ceğini söyledi.

 Sürece kılavuzluk edecek 
mevzuat çalışmalarının gece 
gündüz sürdüğünü ve köşe 
taşlarının bir bir döşendiği-
ni anlatan Erkılınç, 1 Nisan 
2023’te gazetelerin internet 
haber sitelerine ilan sevkinin 
başlamasının planladığını, bu 
nedenle ilk beş aylık süreci 
hayati önemde gördüklerini 
ifade etti.

 Sahadan gelecek bilgile-
rin büyük önem taşıdığını ve 
gazeteler ile internet haber 
sitelerinin görüşlerinin alınma-
sına yeniden başlanacağını 
kaydeden Erkılınç, bu süreçte 
müdürlerden işbirliklerinin 
geliştirilmesi ve yeni ekonomik 
alanların açılması noktasında 
gayret beklendiğini vurguladı.

 Kes-kopyala-yapıştır 
dönemi bitmiştir

 Basının gelirlerinin artırıl-
ması için büyük gayret gös-
terildiğine değinen Erkılınç, 
şöyle devam etti:

“Sadece icra ilanlarındaki 
keyfiyetin ortadan kaldırılması 
dahi büyük bir başarıdır. Yeni 
gelir kalemlerinin oluşturulma-
sı için özel çaba sarf ediyo-
ruz. Kendi insan kaynağımız 
dışında, 33 bin kişinin istihda-
mına doğrudan katkı sağla-
yan bir kurum olarak yerelde 
demokrasiyi güçlendirmeyi 
sürdüreceğiz. Başarılı olma-
mızın önünde hiç bir engel 
yok. Birlikte hareket edeceğiz, 
stratejik davranacağız, akılcı 
oynayacağız. İşimizi dosdoğru 

yapacağız.”
Herhangi bir haberin 

okunması için 8 saniyede 
ikna edilmesi gereken bir okur 
kuşağının geldiğini belirten 
Erkılınç, gazete ve internet 
haber sitelerinin eski habercilik 
anlayışları ve kes-kopyala-ya-
pıştır yöntemleri ile bu süreçte 
başarılı olamayacaklarını bil-
meleri gerektiğinin altını çizdi.

Erkılınç, “Sayfa görüntüle-
meleri 4 saniye ortalamasına 
yaklaşıyor. Acil bir zihniyet dö-
nüşümüne ihtiyaç var. Gaze-
teler ve internet haber siteleri 
özel içeriklerle, kendi fotoğraf-
ları, kendi videoları, kendi özel 
haberleri ile ayakta kalabi-
leceklerini, dijital pazarlama 
yapmadan kitlelere ulaşama-
yacaklarını, bundan başka bir 
çıkar yol olmadığını bilmeliler. 
Özellikle şube müdürlerimden 
illerine döndüklerinde kuracak-
ları temaslarda bu gerçeği dile 
getirmelerini rica ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

BİK olmasa gazeteler 
nasıl ayakta kalır?

Türkiye’de uzun bir aranın 
ardından ilk kez bu kadar 
kapsamlı şekilde yasa deği-
şikliği tartışmasının yaşandı-
ğına ve yasanın kabulünün 
üzerinden bir aya yakın süre 
geçmesine rağmen tartışma-
ların sürdüğüne işaret eden 
Erkılınç, bölge toplantılarında 
basının bizatihi kendisine 
düşman organizasyonların 
algı operasyonu yürüttüğünü 
gördüklerini ve bu duruma hiç 
şaşırmadıklarını kaydetti.

Kurumsal imaja saldırı 
sayılabilecek girişimlere 
karşı dikkatli olunması çağrısı 
yapan Erkılınç, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

“Basın İlan Kurumu siyasi 
bir kurum değildir. Görev ve 
yetkileri yasalarla belirlenmiş-
tir. Yasa değişikliği sürecinde 
bizi siyasi zemine çekerek 
sopalamak için çok çaba sarf 
edildi. Bu beyhude çabaları 
üzüntüyle izledik. Sansürcü 

diyenlere mevzuat dedik, 
baskıcı diyenlere yönetmelik 
dedik. Hukuk dairesi içerisinde 
kalmaya gayret ettik. Aracı bir 
kurum olduğumuzu her defa-
sında dile getirdik. Kurumsal 
imajımızı her geçen gün güç-
lendirerek yolumuza devam 
edeceğiz. Kurumunuzu savun-
maktan korkmayın, üzerimize 
yapıştırılmak istenen etiketleri 
reddettik, reddediyoruz, redde-
din. Hakkımızda kara propa-
ganda yürütenlere Basın İlan 
Kurumu olmasa, bu gazetele-
rin nasıl ayakta kalabileceğini 
sormaktan çekinmeyin.”

 Kimseden liyakat 
dersi alacak değiliz

 Son günlerde şahsının da 
siyasi tartışmaların odağına 
çekilmek istendiğini ifade eden 
Erkılınç, “takipçisi çok, bilgisi 
az” kişilerin kanun teklifi süre-
cinde konuşulanları Meclis’ten 
geçmiş kanun maddesi gibi 
kamuoyuna sunmalarını, en 
hafif ifadeyle izleyici ve okuyu-
cuya saygısızlık olarak değer-
lendirdiklerini söyledi.

 Erkılınç, şöyle devam etti:

 “Basın İlan Kurumu ne 
iş yapıyor, görevi nedir? 
Bundan bile bihaberler. 
Kurumumuzun aracılık 
vazifesinin gazetecilik mes-
leğinden çok farklı bir yerde 
durduğunun dahi farkında 
değiller.

 Askeri darbe sonrasının 
ürünü; 50 yıla yakın asker 
kökenli genel müdürlerin 
yönettiği bir Kuruma daha 
önceden tek kelime etme-
yen, edemeyenlerin bugün 
ağızları köpürürcesine 
bizlere saldırması, bizler 
için sadece gurur kaynağı 
olur. Biz onların asıl dertle-
rinin ne olduğunun çok net 
farkındayız. Lakin değerli 
kamuoyu ile de yeri gelmiş-
ken bazı bilgileri paylaşmak 
isterim. Kurumumuz siste-
mine kayıtlı ve aktif meslek 
faaliyeti yürüten bine yakın 
gazetemizde görev yapan 
genel yayın yönetmenlerin-

den sadece 11’i iletişim fakülte-
si mezunu. Bin 300 civarındaki 
yazı işleri müdüründen ise 
sadece 219’u iletişim fakülte-
si mezunudur. 700 yazı işleri 
müdürünün eğitimi de lise ve 
daha altıdır. Üniversitelerin tek 
başına meslek okulları olmadı-
ğı gerçeğini hala idrak edemi-
yor olmamız ne acı. Şimdi bu 
diplomalı cahillere neyi izah 
edeceksin. Dediğim gibi dertleri 
farklı ve onlardan liyakat dersi 
de alacak değiliz.”

 Genel Müdür Yardımcısı 
Mesut Onat ise, 6 ay gibi kısa 
sürede ülke genelinde faaliyet 
gösteren tüm şubeleri gezdiğini 
anımsatarak, üç dört kişilik perso-
nel ile şubelerin birden fazla şeh-
re hizmet verdiğini ve faaliyetle-
rinde üstün başarı sergilediklerini 
gözlemlediğini söyledi.

 Onat, sahada tespit edilen 
aksaklıkların zamanla gideri-
leceğine inandığını belirterek, 
toplantının hayırlı olmasını 
diledi.  Protokol konuşmalarının 
ardından birim müdürlükleri-
nin gündemdeki konulara dair 
sunumlarına geçildi.

CAKIR: BATLAMA HALKI
MUJDE BEKLiYOR

Aynı hassasiyeti Batlama 
halkı olarak kendilerinin 
de beklediğini ifade eden 
Çakır, “Şehrimiz bir yandan 
Aksu’daki çöp yığınlarından 
kurtulmanın mutluluğunu 
yaşarken, diğer taraftan 
Batlama’ya yapımına başla-
nan Arıtma Tesisi projesinin 
yerinin halkımızı üzdüğü 
bilinmelidir. Batlama halkı 
olarak şehrimize yapılan 
hiçbir yatırıma karşı değiliz, 
tam tersine her yatırıma 
desteğiz. Ancak Batlama’ya 
yapılmakta olan arıtma tesi-
sinin yerinin doğru olduğu-
nu düşünmüyoruz. Çünkü 
geçmiş dönemlerde konut 
yapılması için izin verilmiş 
olan bölgeye şimdi arıtma 
tesisi yapılmasının doğru 
olduğunu düşünmüyoruz. 
Batlama halkı olarak arıtma 
tesisi projesinin yapıldığı 
yerin yeniden gözden ge-
çirilmesini ve yetkililerden 
konuya gerekli hassasiyeti 

göstermelerini bekliyoruz” 
dedi.

Arıtma tesisinin uygun 
olan başka bir yere yapıl-
masının sağlanması halin-
de bu yerin bölgeye değer 
katacak başka yatırımlar 
için değerlendirilebileceğine 
işaret eden Çakır, “Arıtma 
tesisi yapılmakta olan yer 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
açıkladığı ‘İlk Evim Proje-
si’ için çok uygun bir yer. 
Arıtma tesisi projesinin 
şehrimizde fiziki şartları 
uygun olan bir yere ya-
pılması halinde bu bölge 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
müjdesini verdiği İlk Evim 
Projesi için tahsis edilebi-
lir. Böylelikle yaklaşık 40 
bin nüfusa sahip Batlama 
halkının gönlü fethedilebilir 
ve seçim öncesi bir taşla 
iki kuş vurulur” şeklinde 
konuştu.

Haber: Hakan Çelebi



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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BAŞARI...
Başarı, inanmaktır.
Yola çıkma cesareti gös-

terebilmektir.
Yola çıkarken hesap ve 

kitap yapabilmektir.
Uzun ince bir yolun ilk 

adımını atabilmektir.
Etrafın telkinlerini süze-

bilmektir.
Hedef koyabilmek ve 

gereğini yapabilmektir.
İnanmayı, azim ve karar-

lılıkla taçlandırmaktır.
Bu mücadelede tek 

başına kalabileceğini de 
unutmamaktır.

Her şartta yolda yürüye-
bilmektir.

Söylenen negatif söy-
lemlerden, pozitif mesaj 
alabilmektir.

Dünün yanlışlarından 
ders alıp, yola emin adım-
larla devam etmektir.

Yalnızlıkları, dostluklarla 
pekiştirmektir.

Karanlık günlerin aydın-
lıkların habercisi olduğunu 
sezmektir.

Olmazı oldurmaktır.
Uzun yollardaki tümsekle-

rin varlığını hesaplamaktır.
Varlığı, ideallere feda 

edebilmektir.
Rahatlığını, çileye tercih 

edebilmedir.
Bu dünya mücadele 

yeridir.
Belirli bir rotası olmayan 

gemiye hiçbir rüzgâr yar-
dım etmez.

Başarı, alın teriyle bes-
lenir.

Fedakârlık yapanlar 

karşılığını bulur.
Ümitsizlik, başarının 

önündeki en büyük engel-
dir.

Başarı, dostların varlığı 
ile ziyadeleşir.

Başarıdaki en büyük 
etki, kişinin kendisidir.

Büyük liderler, mucitler 
yola tek başlarına çıkmıştır.

Güç, başarının gölgesi-
dir.

Yarınlara mutlu girmek 
isteyenler, bugünden koş-
maya başlamalıdır.

Miras yoluyla geçmeyen 
tek şey başarıdır.

Başarının dünyada tadı-
na eş değer bir şey yoktur.

Yolunda verilen kararlılık 
vereni mahcup etmez.

Tarihin altın sayfaların-
daki kahramanlar,

Rahatını bozanlar, plan 
ve programlı olanlardır.

Fani dünyadan hoş bir 
seda ile gitmek isteyenler, 

Kendilerini verilen sayılı 
günler iyi doldurmalıdır.

Ömür dene sermaye 
başarılarla takviye edilirse,

Hayatın anlamı, yaşamın 
kalitesi artar.

Başarı yolunda eller 
cepte gidilmez.

Yarınlarda mutlu olu-
nacaksa, güzel hatıralar 
kalacaksa,

İnsanlar sevilmeli, adım-
lar güzel atılmalıdır.

Bugün iyi adımlar atan-
lar, yarın güzel anılar yaşar.

Başarı, inanmışların 
ulaşabileceği alandır.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü tarafından yapılan 
çalışma kapsamında, şehir 

genelindeki park, bahçe, orta 
refüj, sokak ve cadde kenarların-
daki yeşil alanlarda kullanılmak 
üzere çiçek ve bitkiler üretiliyor. 

Aksu Mahallesi 51 Nolu So-
kak’ta yer alan ve 1990 yılında 
faaliyete geçen serada yazlık ve 
kışlık olmak üzere birbirinden 
farklı türlerden çiçek üretilerek 
şehir rengârenk bir görünüme 
kavuşturuluyor.

10 bin metrekarelik serada 
sürdürülen çalışmalarda; hercai, 
nergis, şeker tabağı çeşitleri, 
menekşe çeşitleri, çuha çeşit-
leri, papatya, aslanağzı, lale ve 
unutma beni çiçekleri yetiştiriliyor. 
Kış çiçekleri grubundan da; be-
gonya çeşitleri, Rus karanfili, sarı 
ve turuncu gül ile lale toprakla 
buluşturuluyor. Serada 50 bin 
kış ve 50 bin de yaz olmak üzere 
yılda toplam 100 bin tüpleme 

yapılıyor. Çiçekler 1 ile 1,5 aylık 
süre içerisinde dikime hazır hale 
gelirken, genellikle Atapark, liman 
mevkii refrüjleri, valilik meydanı 
ve çevresinde kullanılıyor. 

Serada bitki olarak ise; zak-
kum, telgraf, kamelya, abelya, 
elberis, palmiye, kartopu, oya, 
manolya yapraklı ve yapraksız ile 
Ihlamur yetiştiriliyor.

Şu sıralar şehir geneline 
hercai, nergis, şeker tabağı 

çeşitleri, menekşe çeşitleri, çuha 
çeşitleri, papatya, aslanağzı, lale 
ve unutma beni çiçekleri dikilerek 
Giresun’un güzelliğine güzellik 
katılıyor. 

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu ise belediye 
serasında yaptıkları üretimle 
birlikte önemli oranda bir tasarruf 
sağladıklarının altını çizerek: 
“Şehrimizin yeşil alan kapasite-
sini artırmak ve göze hoş gelen 

bir görünüm kazandırmak için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Belediyemiz sınırları içerisinde 
bulunan park, bahçe, orta refüj, 
kavşaklar ile sokak ve caddeleri-
mizin kenarlarında yer alan yeşil 
alanlarda kullanmak üzere kendi 
çiçek üretimimizi yapıyoruz. Bu 
çalışmamızla birlikte hem gider-
lerimizden tasarruf ediyoruz, hem 
de şehrimizin yeşil alan dokusu-
na renk katıyoruz.” dedi.

SENLiKOGLU’NDAN CiCEKTE
TASARRUF DONEMi...
Giresun Belediyesi kendi serasında kendi çiçeğini üreterek, hem Gi-
resun’un güzelliğine güzellik katıyor, hem de büyük tasarruf sağlıyor

Firma sahibi Tuncay Usta: 
“Girişimlerimiz sonucu 

Kanada, Japonya, İngiltere, 
Hollanda, Katar ve Dubai’de iş 
bağlantıları kurduk. Bu ülkelere 
ihracat yapmaya başladık”

“Küçük ölçekli bir firma olma-
mıza rağmen yeni ülke hedefleri 
doğrultusunda çalışmalarımıza 
devam ediyoruz”

GİRESUN (AA) - ATAKAN 
ÇITLAK - Giresun’da devlet 
desteğiyle 160 metrekarelik 
alana fındık kırma, kavurma ve 
paketleme tesisi kuran Tuncay 
Usta, 6 ülkeye fındık ve fındık 
ezmesi ihraç ediyor.

Giresun’un sahile yaklaşık 
20 kilometre uzaklıktaki Güce 
ilçesinde yaşayan ve yıllarca 

gemilerde görev yapan 4 çocuk 
babası Usta, ilçede fındık kırma, 
kavurma ve paketleme tesisi 
kurmaya karar verdi.

KOSGEB’den de destek alan 
Usta, 2020’de 160 metrekarelik 
iş yerine makinelerin kurulumu-
nu yaptı. Aynı yılın eylül ayında 
da “Fındıkal” markası adı altında 
paketli fındık ve fındık ezmesi 
üretimine başlayan Usta, aile 
fertlerince işletilen firmayla ürün-
lerini Kanada, Japonya, İngilte-
re, Hollanda, Katar ve Dubai’ye 
ihraç etmeye başladı.

Usta, AA muhabirine, uzun 
yıllar böyle bir tesis kurmayı ha-
yal ettiğini ve bunu gerçekleştir-
diği için mutlu olduğunu söyledi.

6 ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyor

Karadeniz Fındık ve Mamul-
leri İhracatçıları Birliğine üye 
olduğunu ve bu yıldan itibaren 
de ihracata başladıklarını dile 
getiren Usta, şöyle konuştu:

“Girişimlerimiz sonucu Kana-
da, Japonya, İngiltere, Hollanda, 

Katar ve Dubai’de iş bağlantıları 
kurduk. Bu ülkelere ihracat yap-
maya başladık. Bugüne kadar 
da 20 tonun üzerinde paketli 
fındık ve fındık ezmesini söz ko-
nusu ülkelere gönderdik. Küçük 
ölçekli bir işletmeyiz. Kapasite-
miz ölçüsünde de yeni sipariş-
lerin hazırlanması süreci devam 
ediyor. Hedefimiz her geçen yıl 
ihracat rakamlarını artırmak.”

Giresun kalite fındığına çok 
hassasiyet, özen gösterdiklerini 
ifade eden Usta, “Giresun kalite 
fındığının farklı olduğunu dünya-
nın en ücra köşesine 
kadar göstermek 
istiyoruz. Bunu başar-
dık mı? Şu ana kadar 
başardık. Bu fındıklar 
buradan çuvallarla 
satılmıyor. Buradan 
250-500 gram ve bir 
kilogram olarak satı-
lıyor. Çünkü Giresun 
kalite fındık elmas-
tan daha kıymetli. 
Dünyanın en kıymetli 
gıdası. Biz bunun 

bilincinde olarak üretim yapıyor 
ve ürettiğimiz ürünleri bu bilinçle 
atıyoruz.” dedi.

“Özellikle Avrupa 
ve Arap ülkelerinde 
düzenlenecek gıda 
fuarlarına katılacağız”

Güce gibi küçük bir ilçeden 
fındık ihracatı gerçekleştir-
mekten gurur duyduğunu dile 
getiren Usta, “Küçük ölçekli bir 
firma olmamıza rağmen yeni 
ülke hedefleri doğrultusunda 
çalışmalarımıza devam ediyo-

ruz. Önümüzdeki yıldan itiba-
ren özellikle Avrupa ve Arap 
ülkelerinde düzenlenecek gıda 
fuarlarına katılacağız. Marka-
mızı bu coğrafyalarda tanıtmak, 
daha geniş kitlelere ulaşmak 
istiyoruz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Usta, üretim alanının büyütül-
mesi ve ürün portföyünün artı-
rılmasını amaçladıklarına işaret 
ederek, değirmencilik hizmeti de 
verdikleri tesiste bölgede üreti-
len fındıkların kırımı, kavrulması 
ve paketlenmesi işlemlerinin de 

yapıldığını aktardı.
Usta’nın oğlu 

Kürşat Alper Usta 
da aile işletmesine 
destek sağladığını 
vurgulayarak, “Kısa 
süre içerisinde 
önemli mesafe aldık. 
Hedefimiz vardı, 
bunları başardık. Yeni 
hayaller kuruyoruz. 
Bunlar doğrultusun-
da ilerliyoruz.” diye 
konuştu.

Giresun’dan 6 ülkeye ihracat!..
160 metrekarelik tesisten 6 ülkeye fındık ve fındık ezmesi ihracatı

MUSTAFA ERKAL’DAN BiRLiK ÇAĞRISI
Aydınlar Ocakları olarak, 

son Şûralarımızı özellik-
le Kurtuluş’tan Kuruluş’a giden 
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulması ile noktalanan 
bu kutlu yolun üzerindeki 
Ankara, Samsun, Sivas ve 
Amasya’da gerçekleştirmiş-
tik. 50. Şûramızın Giresun’da 
yapılması da tesadüfi olma-
yıp, Kurtuluş Savaşı sırasın-

da ayaklanan ayrılıkçı Pontuslu 
Rum çetelerle savaşarak onla-
ra nefes aldırmayan kahraman 

bir şehir olmasından ve Millî 
Mücadele’nin en büyük kahra-
manlarından Topal Osman’ın 

memleketi olmasındandır. 
50. Büyük Şûramız; 

bütün dünyayı etkileyen 
Ukrayna-Rusya Savaşı’nın 
ve bekamız için Suriye ve 
Irak’ta harekâtlarımızın de-
vam edildiği, aşırı sığınmacı 
ve göçmen mevcudiyeti ile 

demografik yapımızın tehdit 
edildiği, Cumhuriyet ve kaza-
nımları ile kavgaları olanların 
Türklük, Cumhuriyet ve Atatürk 
tartışmalarını artırdıkları, sözde 
dostlarımızın ülkemizi sessizce 
işgal ettirdiği, Ege ve Akde-
niz’de gasp edilmek istendiği 
bir ortamda gerçekleştirilmiştir. 
“dedi. 

Haber: Mustafa Cici

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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‘Fatih Caddesi Bir 
Başka Olacak’

Yollar, caddeler ve 
bulvarların bir şehrin 

aynası olduğu ilkesiyle çalı-
şan Giresun Belediyesi prestij 
cadde projelerine devam 
ediyor. Yenilenen yüzüyle 
vatandaşların büyük beğenisi-
ni kazanan Nihatbey Caddesi 
ve Pazar Caddesi projelerinin 
ardından şimdi de şehrin en 
eski ve en hareketli caddele-
rinden olan Fatih Caddesi için 
proje hazırladı.

Giresun Belediye binası 
arkasında Gazi Caddesi bağ-
lantısından başlayıp devam 
eden ve Kumyalı’yı takiben 
sahil karayolu bağlantısıyla 
sona eren 1050 metrelik Fatih 
Caddesi’nde altyapı, üstyapı 
yenileme, yeşil kaldırım, ay-
dınlatma ve otopark ceplerinin 
yer aldığı modern yenileme 
çalışması gerçekleştirilecek.

ŞENLİKOĞLU: 
“FATİH CADDESİ’NİN 
GÖRÜNÜMÜNÜ DE 
MODERNLEŞTİRİYO-
RUZ”

Giresun’a modern görü-
nümü kazandırmaya kararlı 
olduklarını söyleyen Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: 
“Şehrimizde prestij cadde 
çalışmalarımıza devam edi-
yoruz. Nihatbey Caddesi ve 
Pazar Caddesi projelerimizin 
ardından şimdi de şehrimizin 
tam merkezinde bulunan 
Fatih Caddesi’ni yenileme 
yaparak modern görünüme 

kavuşturuyoruz. Yaklaşık bir 
ay önce caddemizin altyapısı-
nı, üstyapısını, aydınlatmasını 
içeren projemizi komple ihale 
etmiştik ve ihalemiz sonuç-
lanmıştı. Bu proje için Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’ndan yaklaşık 5 
milyon lira hibe aldık ve 2,5 
milyon lira da kredilendirme 
çalışması yaptık. Bakanımız 
Sayın Murat Kurum’a bir kez 
daha tüm destekleri için te-
şekkür ediyorum. Bu projeye 
bir ay önce başlayabilirdik 
ama özellikle fındıkçı esnafı 
arkadaşlarımız mevsimsel 
geçişlerden dolayı bizden 
rica etmişlerdi, bizde proje 
çalışmamızın başlangıcını 
bekletmiştik. Şimdi yüklenici 
firma ile bu caddemizi de nite-
likli bir cadde haline getire-
ceğiz. Giresun’a yakışır daha 
modern yaşam imkanlarını 
kazandırmak için çalışıyoruz.” 
diyerek şöyle devam etti:

“Bu caddemiz araç ve yaya 
trafiği olarak oldukça yoğun. 
Şehrimizin girişi ve görünen 
yüzü. Yenilenme ihtiyacı 
olduğunu gördük. Şehrimizde 
artık modern, konforlu bir 
yaşamı paylaşmak istiyoruz. 
Caddemizin yenilenmesiy-
le birlikte esnafımızın işleri 
de bu çalışmadan olumlu 
yönde etkilenecektir. İnşal-
lah bundan sonraki süreçte 
de değerli halkımızla birlikte 
daha güzel işler yapmaya ve 
kentimizi daha da güzelleştir-
meye devam edeceğiz.’’

Erkılınç: Basın İlan Kurumu 
siyasi bir kurum değildir

Toplantılarda sadece 
meselenin iç yüzünü 

ve gerçekleri anlattıklarının 
altını çizen Erkılınç, “Bu 
yasa değişikliği gazeteler 
kadar Kurumumuz için de 
hayati öneme sahipti. Bu 
nedenle ‘kaderimiz bir, 
geleceğimiz bir’ dedik. 
‘Ancak birlikte olursak 
başarabiliriz, çünkü bir-
likte çok güçlüyüz’ diye 
haykırdık. Bu net ifadenin 
arkasında hızlıca yüzleş-
memiz gereken bir gerçek 
yatıyordu. Dünya değişi-
yor, iş modelleri gelişiyor, 
artık başka bir çağa geçiş 
yapılıyor. Yerinde sayan, 
kendini yenilemeyen, işine 
doğru yatırım yapmayanlar 
maalesef işlevini kaybedi-
yor. Biz sadece bu gerçeği 
vurguladık. Yoksa birilerinin 
iddia ettiği gibi sahada kim-
seyi tehdit etmedik” dedi.

İlk ilan sevki 
1 Nisan 2023’te

 Yeni dönemin başladığını 
ve artık daha güçlü bir Basın 
İlan Kurumu’nun bulunduğunu 
kaydeden Erkılınç, bundan 
böyle görev ve yetkilerinin 
güncellenmesiyle kendini yeni-
leme fırsatı bulan, kurumsal ve 
teknolojik altyapısını geliştiren, 
organizasyon kabiliyeti kuv-
vetli, stratejik adımlar atan bir 
Basın İlan Kurumu’nun görüle-
ceğini söyledi.

 Sürece kılavuzluk edecek 
mevzuat çalışmalarının gece 
gündüz sürdüğünü ve köşe 
taşlarının bir bir döşendiği-
ni anlatan Erkılınç, 1 Nisan 
2023’te gazetelerin internet 
haber sitelerine ilan sevkinin 
başlamasının planladığını, bu 
nedenle ilk beş aylık süreci 
hayati önemde gördüklerini 
ifade etti.

 Sahadan gelecek bilgile-
rin büyük önem taşıdığını ve 
gazeteler ile internet haber 
sitelerinin görüşlerinin alınma-
sına yeniden başlanacağını 
kaydeden Erkılınç, bu süreçte 
müdürlerden işbirliklerinin 
geliştirilmesi ve yeni ekonomik 
alanların açılması noktasında 
gayret beklendiğini vurguladı.

 Kes-kopyala-yapıştır 
dönemi bitmiştir

 Basının gelirlerinin artırıl-
ması için büyük gayret gös-
terildiğine değinen Erkılınç, 
şöyle devam etti:

“Sadece icra ilanlarındaki 
keyfiyetin ortadan kaldırılması 
dahi büyük bir başarıdır. Yeni 
gelir kalemlerinin oluşturulma-
sı için özel çaba sarf ediyo-
ruz. Kendi insan kaynağımız 
dışında, 33 bin kişinin istihda-
mına doğrudan katkı sağla-
yan bir kurum olarak yerelde 
demokrasiyi güçlendirmeyi 
sürdüreceğiz. Başarılı olma-
mızın önünde hiç bir engel 
yok. Birlikte hareket edeceğiz, 
stratejik davranacağız, akılcı 
oynayacağız. İşimizi dosdoğru 

yapacağız.”
Herhangi bir haberin 

okunması için 8 saniyede 
ikna edilmesi gereken bir okur 
kuşağının geldiğini belirten 
Erkılınç, gazete ve internet 
haber sitelerinin eski habercilik 
anlayışları ve kes-kopyala-ya-
pıştır yöntemleri ile bu süreçte 
başarılı olamayacaklarını bil-
meleri gerektiğinin altını çizdi.

Erkılınç, “Sayfa görüntüle-
meleri 4 saniye ortalamasına 
yaklaşıyor. Acil bir zihniyet dö-
nüşümüne ihtiyaç var. Gaze-
teler ve internet haber siteleri 
özel içeriklerle, kendi fotoğraf-
ları, kendi videoları, kendi özel 
haberleri ile ayakta kalabi-
leceklerini, dijital pazarlama 
yapmadan kitlelere ulaşama-
yacaklarını, bundan başka bir 
çıkar yol olmadığını bilmeliler. 
Özellikle şube müdürlerimden 
illerine döndüklerinde kuracak-
ları temaslarda bu gerçeği dile 
getirmelerini rica ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

BİK olmasa gazeteler 
nasıl ayakta kalır?

Türkiye’de uzun bir aranın 
ardından ilk kez bu kadar 
kapsamlı şekilde yasa deği-
şikliği tartışmasının yaşandı-
ğına ve yasanın kabulünün 
üzerinden bir aya yakın süre 
geçmesine rağmen tartışma-
ların sürdüğüne işaret eden 
Erkılınç, bölge toplantılarında 
basının bizatihi kendisine 
düşman organizasyonların 
algı operasyonu yürüttüğünü 
gördüklerini ve bu duruma hiç 
şaşırmadıklarını kaydetti.

Kurumsal imaja saldırı 
sayılabilecek girişimlere 
karşı dikkatli olunması çağrısı 
yapan Erkılınç, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

“Basın İlan Kurumu siyasi 
bir kurum değildir. Görev ve 
yetkileri yasalarla belirlenmiş-
tir. Yasa değişikliği sürecinde 
bizi siyasi zemine çekerek 
sopalamak için çok çaba sarf 
edildi. Bu beyhude çabaları 
üzüntüyle izledik. Sansürcü 

diyenlere mevzuat dedik, 
baskıcı diyenlere yönetmelik 
dedik. Hukuk dairesi içerisinde 
kalmaya gayret ettik. Aracı bir 
kurum olduğumuzu her defa-
sında dile getirdik. Kurumsal 
imajımızı her geçen gün güç-
lendirerek yolumuza devam 
edeceğiz. Kurumunuzu savun-
maktan korkmayın, üzerimize 
yapıştırılmak istenen etiketleri 
reddettik, reddediyoruz, redde-
din. Hakkımızda kara propa-
ganda yürütenlere Basın İlan 
Kurumu olmasa, bu gazetele-
rin nasıl ayakta kalabileceğini 
sormaktan çekinmeyin.”

 Kimseden liyakat 
dersi alacak değiliz

 Son günlerde şahsının da 
siyasi tartışmaların odağına 
çekilmek istendiğini ifade eden 
Erkılınç, “takipçisi çok, bilgisi 
az” kişilerin kanun teklifi süre-
cinde konuşulanları Meclis’ten 
geçmiş kanun maddesi gibi 
kamuoyuna sunmalarını, en 
hafif ifadeyle izleyici ve okuyu-
cuya saygısızlık olarak değer-
lendirdiklerini söyledi.

 Erkılınç, şöyle devam etti:

 “Basın İlan Kurumu ne 
iş yapıyor, görevi nedir? 
Bundan bile bihaberler. 
Kurumumuzun aracılık 
vazifesinin gazetecilik mes-
leğinden çok farklı bir yerde 
durduğunun dahi farkında 
değiller.

 Askeri darbe sonrasının 
ürünü; 50 yıla yakın asker 
kökenli genel müdürlerin 
yönettiği bir Kuruma daha 
önceden tek kelime etme-
yen, edemeyenlerin bugün 
ağızları köpürürcesine 
bizlere saldırması, bizler 
için sadece gurur kaynağı 
olur. Biz onların asıl dertle-
rinin ne olduğunun çok net 
farkındayız. Lakin değerli 
kamuoyu ile de yeri gelmiş-
ken bazı bilgileri paylaşmak 
isterim. Kurumumuz siste-
mine kayıtlı ve aktif meslek 
faaliyeti yürüten bine yakın 
gazetemizde görev yapan 
genel yayın yönetmenlerin-

den sadece 11’i iletişim fakülte-
si mezunu. Bin 300 civarındaki 
yazı işleri müdüründen ise 
sadece 219’u iletişim fakülte-
si mezunudur. 700 yazı işleri 
müdürünün eğitimi de lise ve 
daha altıdır. Üniversitelerin tek 
başına meslek okulları olmadı-
ğı gerçeğini hala idrak edemi-
yor olmamız ne acı. Şimdi bu 
diplomalı cahillere neyi izah 
edeceksin. Dediğim gibi dertleri 
farklı ve onlardan liyakat dersi 
de alacak değiliz.”

 Genel Müdür Yardımcısı 
Mesut Onat ise, 6 ay gibi kısa 
sürede ülke genelinde faaliyet 
gösteren tüm şubeleri gezdiğini 
anımsatarak, üç dört kişilik perso-
nel ile şubelerin birden fazla şeh-
re hizmet verdiğini ve faaliyetle-
rinde üstün başarı sergilediklerini 
gözlemlediğini söyledi.

 Onat, sahada tespit edilen 
aksaklıkların zamanla gideri-
leceğine inandığını belirterek, 
toplantının hayırlı olmasını 
diledi.  Protokol konuşmalarının 
ardından birim müdürlükleri-
nin gündemdeki konulara dair 
sunumlarına geçildi.

CAKIR: BATLAMA HALKI
MUJDE BEKLiYOR

Aynı hassasiyeti Batlama 
halkı olarak kendilerinin 
de beklediğini ifade eden 
Çakır, “Şehrimiz bir yandan 
Aksu’daki çöp yığınlarından 
kurtulmanın mutluluğunu 
yaşarken, diğer taraftan 
Batlama’ya yapımına başla-
nan Arıtma Tesisi projesinin 
yerinin halkımızı üzdüğü 
bilinmelidir. Batlama halkı 
olarak şehrimize yapılan 
hiçbir yatırıma karşı değiliz, 
tam tersine her yatırıma 
desteğiz. Ancak Batlama’ya 
yapılmakta olan arıtma tesi-
sinin yerinin doğru olduğu-
nu düşünmüyoruz. Çünkü 
geçmiş dönemlerde konut 
yapılması için izin verilmiş 
olan bölgeye şimdi arıtma 
tesisi yapılmasının doğru 
olduğunu düşünmüyoruz. 
Batlama halkı olarak arıtma 
tesisi projesinin yapıldığı 
yerin yeniden gözden ge-
çirilmesini ve yetkililerden 
konuya gerekli hassasiyeti 

göstermelerini bekliyoruz” 
dedi.

Arıtma tesisinin uygun 
olan başka bir yere yapıl-
masının sağlanması halin-
de bu yerin bölgeye değer 
katacak başka yatırımlar 
için değerlendirilebileceğine 
işaret eden Çakır, “Arıtma 
tesisi yapılmakta olan yer 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
açıkladığı ‘İlk Evim Proje-
si’ için çok uygun bir yer. 
Arıtma tesisi projesinin 
şehrimizde fiziki şartları 
uygun olan bir yere ya-
pılması halinde bu bölge 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
müjdesini verdiği İlk Evim 
Projesi için tahsis edilebi-
lir. Böylelikle yaklaşık 40 
bin nüfusa sahip Batlama 
halkının gönlü fethedilebilir 
ve seçim öncesi bir taşla 
iki kuş vurulur” şeklinde 
konuştu.

Haber: Hakan Çelebi
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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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Görmediği şeyi de şöyle 
tarif ediyor; 

“Öğretmenlerin kimisi 
pantolonla, kimisi mini etekle 
okula geliyor... 

Kızlı-erkekli hep beraber 
aynı sıralarda oturuluyor... 

İlgilenmezseniz, çocukları-
mı okuldan alacağım” diyor... 

Dikkatinizi çekti mi bile-
mem; 

Şu kritik günlerde -kendin-
ce- radikal bir çıkış yaparak 
birilerinin gözüne görmeye 
çalışan bu öğrenci velisi, tür-
banlıları, şalvarlıları, çember 
sakallıları ve cüppelileri işin 
içine katmıyor... 

Bu sohbet konusu yaptığı-
mız olay nerede mi geçiyor? 

Hemen söyleyelim; 
İstanbul’un Esenler İlçesin-

de yaşanıyor... 

Ve ‘CİMER’e’ yapılan bu 
şikayetten sonra tepeden 
gelen emirlerle Esenler 
Milli Eğitim Müdürlüğü Şube 
Müdürü Ramazan Yılmaz, 
hemen harekete geçiyor ve 
okul müdürlüklerine ‘şikayete 
atıf yapan’ bir yazı yazıyor ve 
şöyle diyor; 

“Konu hakkında okulu-
nuzun tüm öğretmenlerine 
gerekli uyarıların yapılması 
hususunda gereğini rica 
ederim.” 

Eeeee? 

E’si şu; 
Esenler Milli Eğitim Şube 

Müdürü görevini yapmış... 
Gerisi okul idarecilerinin 

uygulamasına kalmış... 
Kendi yorumuma geçme-

den önce CİMER’e şikayette 
bulanan öğrenci velisi şikaye-
tinde diyor ki; 

“Neden öğretmenlerin belir-
li bir kılık kıyafeti yok? 

Kimisi kot pantolonla, kimisi 
daracık taytla, kimisi mini 
etekle okula geliyor... 

Kızlı-erkekli beraber aynı 
sırada oturuyor... 

Böyle şey görmedim, çok 
rahatsızım.. 

İlgilenmezseniz, ortaokulu 
bitirir-bitirmez çocuklarımı 
okuldan alacağım...”diyor... 

Vay be! 
Şimdi gel de; 
“Nerelerdeydik, nerelere 

geldik!?” 
“Nerelerden nerelere sü-

rüklendik!?” diye düşünme... 
Ancak, kendi düşüncemi 

belirtmeden önce (eski bir 
eğitimci olarak) şunu ifade 
etmeliyim ki;

CİMER’e şikayette bulunan 
öğrenci velisi, her ne kadar 
sınıflarda ders veren ‘Türban-
lı, Cüppeli ve Çember Sakallı-
lardan’ söz etmese de... 

Öğretmenlerin belli bir 
kılık-kıyafeti olmadan, maden 
ocağına giren işçiler gibi der-
se girmelerini bende pek hoş 
bulmuyorum... 

Yani demem o ki; 
Öğretmeninde kendi zev-

kine uygun giyim-kuşamı ve 
kendine özgü yakıştıracağı 
bıyığı, saçı-sakalı olsun olma-
sına da... 

Bari mollaların ve cami 
hocalarının saçına-sakalına 
benzemesin... 

Her neyse... 
Konu aslında; 
Saç-bıyık, kılık kıyafet 

değil... 
Konu; 
1924 yılında Mecliste kabul 

edilen ‘Eğitimde Birlik’ yasa-
sının aradan yüz yıl geçmesi-
ne rağmen, kabul edilip-edil-
memesi... 

Sindirilip-sindirilmemesi-
dir... 

Ne diyordu bu ülkenin 
kurucu önderi Mustafa Kemal 
Atatürk; 

“Arkadaşlar, efendiler ve 
ey millet iyi biliniz ki; Türkiye 
Cumhuriyeti şeyhler, der-
vişler, müritler, meczuplar 
memleketi olamaz... 

En doğru, en hakiki tarikat; 
medeniyet tarikatıdır.” 

Hayatta gerçek yol gösteri-
ci ilimdir, fendir... 

İlim ve fenden başka yol 
gösterici aramak gaflettir, da-
lalettir, cehalettir” demiştir.... 

Şimdi bazıları da belki 
diyecektir ki; 

“Söylemişse söylemiş!” 
İnanmadıktan sonra; 
“Kim takar Atatürk’ün sözle-

rini” diye sesli-sesli düşünen-
lerin... 

Ve homurtulu seslerle küf-
redenlerin olduğunu hepimiz 
biliyoruz... 

Özetlersek; 
Demek ki neymiş? 
Derslere kot pantolonlu 

ve taytlı giren öğretmenler 
varmış... 

Kızlı-erkekli öğrenciler aynı 
sıralarda oturuyorlarmış... 

Halbuki bundan 100 yıl 
önce olduğu gibi tam tersi 
olmalı öyle değil mi? 

Örneğin; 
Haremlik-Selamlık olmalı!... 
Ve ‘derslikler’ aynı çatı 

altında olmamalı.. 
Kızlar-kızlarla, erkekler-er-

keklerle ayrı ayrı sınıflarda 
okumalı!! 

Derse giren öğreticilerin; 
Duası yapılmış sakalı ve 

elinde 99’luk tespihi olmalı!
Tepeden-tırnağa cüppe giy-

meli ve başına sarık takmalı!
Sınıfa ders vermeye giren 

öğretici; 
Derse girmeden önce ab-

destini almalı! 
Sınıfın kapısından içeri 

girer-girmez ‘Fatiha Suresini’ 
okumalı! 

Öğrenciler arasında do-
laşırken ayağındaki takunya 
tıkırdamalı! 

Uzun sözün özü; 
‘Eğitimde Birlik’ sistemi 

unutulsa... 
Dinli-imanlı yeni bir sistem 

oturtulsa! 
Sizce de güzel olmaz mı? 
Buyurun; 
Şimdi düşünme sırası 

sizin...

BİR VELİ CİMERE ŞİKAYETTE BULUNUYOR 
“BEN BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM” DİYOR
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15-16 Ekim tarihlerinde yapı-
lan TÜRMOB Genel Kurulunun 
ilginç sonuçlara neden olduğunu 
bundan önceki iki yazımız-
da değerlendirmiştik. Seçim 
sonuçlarını alel acele açıklayan 
Çağdaş Demokrat Muhasebeci-
ler Grubu galibiyetini ilan etmişti. 
Bu sonucun doğru olduğuna 
inanan muhalif gruplar ise üzgün 
ve süzgün bir şekilde, hatta bir 
arkadaşımın deyimiyle “bir araba 
yükü sopa yemiş boksör gibi 
evlerine dönmüşlerdi.” Pazar 
günü sonuçların daha resmi 
olarak ilan edilmediği bir saatte 
yani 21.30’da Twitter’da yaptığım 
paylaşımla açıklanan sonucun 
doğru olmadığını belirtmiştim. 
İlgililerin derhal sonuçlara itiraz 
ederek hak kaybına neden olma-

malarını da tavsiye etmiştim.
Peki, ama sayısal bir konu 

neden bu kadar değişik yorum-
lara neden oluyordu? Seçim 
dediğimiz nihayetinde sayıların 
yanyana ve alt alta yazılması 
sonucunda ortaya çıkan du-
rumun ilanı değil miydi? 3568 
sayılı yasa bu seçim sistemini 
nasıl düzenlemişti de değişik 
sonuçlar ortaya çıkıyordu? İşi 
biraz baştan almak durumun-
dayız. İşin doğrusu ben 2010 
öncesini bilmiyorum, o dönemde 
de ortaya bu tür bir sorun çıktı 
mı, haberim yok. O dönemlerde 
uygulanan çoğunluk sisteminde 
bu tür sorunlar olmamıştır diye 
düşünüyorum. 

5786 sayılı yasa ile 3568 sayı-
lı yasanın seçim sistemi değişti. 

Bu değişikliği de Meslekte Birlik 
Grubu adına ben önerdim. O yıl-
larda yapılan bir İSMMMO Genel 
Kurulunda meslek yasamızdaki 
seçim sisteminin adil olmadığın-
dan bahisle nispi temsil sistemi-
ne geçilmesi gerektiğini belirttim. 
Daha sonra bu fikrimi alomaliye.
com sitesinde yazdığım bir yazı 
ile pekiştirdim. Rahmetli Maliye 
Bakanımız Kemal Unakıtan’a bu 
fikrimizi açtığımızda olumlu yak-
laşarak bunun yasal altyapısının 
hazırlanması için danışmanları-
na talimat verdi. Benimle irtibata 
geçen danışmanlar nasıl bir şey 
istediğimizi sordular. Ben de o 
zamanlar aktif siyaset içinde 
bulunduğum için 2972 sayılı 
Mahalli İdareler Seçimi Kanunu 
içinde bulunan seçim sistemini 
önerdim. Önerirken de sistemin 
adil olmayan %10 baraj sistemi-
nin bizim mesleğimiz için de adil 
olmadığını düşünerek metinden 
çıkardım. Bu sistem hiç de adil 
değildi. Aday olduğum beledi-
ye meclis üyeliğinde %14 oy 
aldığımız halde bir meclis üyeliği 
bile çıkaramamıştık. Oysa %10 
oyumuz silinmeseydi 3 meclis 
üyesi çıkarabilecektik. Sistem 
kanuna 40.maddenin bir fıkrası 
olarak dercedildi.

Ancak kanun değişirken bazı 
aklı evveller devreye girerek 
bugün sorun olan 3568 sayılı 
yasanın 35, 38 ve 39 maddele-
rinde de el atmışlar ama biz fark 
edememişiz. Yani reisin dediği 
gibi kandırılmışız. Bu maddeler 
yönetim, denetleme ve disiplin 
kurullarına kimlerin seçilecekleri-
ni düzenlemiştir. Bu maddelerde 
seçilecek YMM’lerin sayıları 
zikredilirken SMMM’lere hiç yer 
verilmemiştir. Bu yüzden konu 
çıkarılan bir yönetmelikle dü-
zenlenmiştir. Yapılan bu düzen-
leme kanunun ruhuna aykırı bir 
şekilde olmuştur. Ortaya çıkan 
sonuçlar bunu her seçimde orta-
ya koydu. 2010, 2013, 2016 ve 
2019 seçimlerinde hep itirazlar 
yapıldı bazısında bu itirazlar 
sonucu açıklanan sonuçlar de-
ğiştirildi. Ancak en önemli adalet-
sizlik 2019 seçimlerinde oldu ve 
bu seçimlerde 191, 177, 160 oy 
alan SMMM’ler yönetim kuruluna 
seçilemezken 157, 131, 120 oy 
alan YMM’ler seçilmiş sayıldı. 

İhtilaflara neden olan en 
önemli madde Birlik Yönetim 
Kurulu başlıklı 35.maddesidir. Bu 
maddenin yeni hali aşağıdadır.

Madde 35-(5786 sayılı Kanu-
nun 12’inci maddesi ile değişen 

şekli, Yürürlük: 26.07.2008) Birlik 
Yönetim Kurulu, kayıtlı olduğu 
meslek odasında en az üç yıl 
kıdemli olup serbest veya bir 
işyerine bağlı olarak bu Kanun 
hükümlerine göre fiilen mesleki 
faaliyette bulunan Birlik Genel 
Kurulu üyeleri arasından üç yıl 
için seçilen dokuz asıl ve dokuz 
yedek üyeden oluşur. Yönetim 
Kurulu üyelerinden beşinin 
yeminli mali müşavir olması 
zorunludur. Üst üste iki seçim 
döneminde iki defa Birlik Yöne-
tim Kurulu başkanlığına seçilmiş 
olanlar, aradan iki seçim dönemi 
geçmedikçe Yönetim Kurulu üye-
liğine seçilemezler. 

Bu maddenin eski hali ise 
Madde 35- Birlik Yönetim 

Kurulu, Birlik Genel Kurulu üye-
leri arasından iki yıl için seçilen 
dokuz asıl ve dokuz yedek 
üyeden kurulur. Yönetim Kurulu 
üyelerinden beşinin yeminli mali 
müşavir olması zorunludur. Üye-
ler arasında yönetim kuruluna 
seçilecek yeminli mali müşavir 
yoksa onlara ait noksan serbest 
muhasebeci mali müşavirden 
tamamlanır.

Bu maddelerden anlaşıldı-
ğına göre önceki metinde var 
olan serbest muhasebeci mali 

müşavir ünvanı madde metnin-
den çıkarılmıştır. Önceki metinde 
olduğu gibi beşinin YMM olması 
ise maddede korunmuştur. Be-
nim anladığım kadarıyla bu be-
şin dokuza tamamlanması nasıl 
olacaktır? Kanunda SMMM lafzı 
olmadığından seçilecek 9 kişinin 
tamamı da YMM olabilecektir. 
Bu 38 ve 39 maddeler olan 
denetleme ve disiplin kurulunun 
seçiminde de geçerlidir. 

Yapılacak olan iş çok 
basittir. Bu kurullarda unvan 
tümüyle kaldırılmalı ve alınan 
oya göre dağıtım yapılmalıdır. 
Çünkü asıl üyeliklerde boşal-
ma olduğu takdirde çağrılacak 
yeni üye için de aynı sorunlar 
yaşanmaktadır. Boşalan üye-
nin ünvanı yedek birde bulu-
nan üyeyle aynı değilse ikinci 
sıradaki çağrılmak zorunda ka-
lınmaktadır. Oysa sıra atlamak 
da seçmenin iradesini gasbet-
mek anlamına gelmektedir.

YSK kararıyla kurullara 
seçildiği açıklanan Turgay 
Kanarya, Muharrem Kaya ve 
Kemal Tığoğullları’na hayırlı 
olsun der başarılar dilerim. Tek 
isteğim demokrasiyi içselleşti-
rerek birlikte yönetme sanatını 
öğrenmemizdir. 

Yanlış Hesap 
YSK’dan Döndü
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Kısa adı Bem-Bir-Sen olan 
Belediye ve Özel İdare 

Çalışanları Birliği Sendikası İl 
Başkanı Muslihiddin Aydın, yıl so-
nuna kadar tüm sendika üyeleriyle 
görüşeceğini ve tüm talepleri genel 
merkeze aktaracağını söyledi.

Giresun genelinde çalışma-
larını sürdürdüğünü kaydeden 
Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, 

“Arkadaşlarımızın özlük hakları 
başta olmak üzere tüm haklarının 
korunması noktasında gerekli her 
şeyi yapıyoruz. Şuana kadar yüzde 
75’i aşkın arkadaşımızla bir araya 
geldim. Tüm talep ve istekleri din-
ledim. Genel Başkanımızla yaptığı-
mız tüm toplantılarda, arkadaşları-
mızın talep ve isteklerini aktardım. 
Halen daha bir araya geldiğimizde 

taleplerimizi tekrarlıyoruz. Bu 
konuda kimsenin şüphesi olmasın. 
Bem-Bir-Sen Giresun olarak tüm 
üyelerimizi aile olarak görüyoruz. 
Onların dertleriyle dertleniyor, onla-
rın sevinçleriyle mutlu oluyoruz. 
Yık sonuna kadar hedef koydum. 
Tüm sendika üyelerimizle bir araya 
gelmeyi istiyorum.” dedi.

Gündemde olan banka promos-

yonu hakkında da bilgiler veren 
Aydın, “Bazı kurumlarımızda böyle 
bir çalışma var. Bizler de Bem-Bir-
Sen olarak masadayız. Taleple-
rimizi ilgili kişilere iletiyoruz. Her 
yönüyle arkadaşlarımızın haklarını 
korumaya çalışıyoruz. Dün olduğu, 
bugün de yarın da Bem-Bir-Sen 
ailesi olarak bir arada ilerlemeye 
devam edeceğiz.” diye konuştu.

Bem-Bir-Sen İl Başkanı Aydın; “Talep ve istekleri genel merkeze aktarıyoruz” dedi

Hedefi Yılsonuna Kadar Tüm Üyelerle Görüşmek



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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Karademir’e göre kolay!
Giresunspor’un 

Basın Sözcüsü 
Ferhat Karademir, 
ilk yarıda oynaya-
cakları altı maçın 
dördünün kolay 
geçeceğini dü-
şündüğünü ifade 
etti. Karademir; 
“Geçen sene de 
11 haftada 9 maç 
almıştık. O zaman 
ateş hattından 
çıkmıştık, yine çı-
karız.Futbolun ayrı 
matematiği var. 
Biz her sezon lige 
altıncı haftadan 
itibaren başlıyoruz. Uyum 
sorunu belli bir zaman 
alıyor. Hocanın bazı şeyleri 
anlatması zaman alıyor. 
İki üç hafta daha görmek 
gerekiyor. Gaziantep FK, 

Ümaniyespor, Antalyaspor, 
Hatayspor maçları bizim 
için daha kolay maçlar. 
Başakşehir’e yenilirseniz, 
o deplasmanda zaten ken-
dinize puan yazmazsınız” 
diye konuştu.

BORC BiR TURLU ERiMiYOR
Yeşil-beyazlılarda Basın 

Sözcüsü Ferhat Karademir, 
geçmiş dönem tüm oyuncu-
ların alacakları, icraya gelmiş 
borçlar, malzeme ve temsilci 
borçları dahil kulübün 160 
milyon TL civarında borcu 
olduğunu dile getirdi. 

Karademir şunları söyle-
di. “Bir aylık maaş dışında 
oyuncularımıza borcumuz yok. 
Yerli oyunculara borcumuzun 
olduğu da yalan. Pyerre’ye 
borcumuz var. Yakında O’na 

olan borcumuz da kalkabilir. 
Bu oyuncunun transferinde bir 
hatamız yok. 10 milyon Euro-
muz olsa bir kuruş borcumuz 
kalmaz. Tüm borçlarımız biter. 
Geçen seneki kadroda olan 
bazı oyunculara borç var. Ben 
tutup da elimdeki parayı arka-
sında o arkadaşlara göndere-
cek değilim.” 

Geçtiğimiz aylarda düzen-
lenen basın toplantısında borç 
yine 160 milyon TL olarak 
açıklanmıştı. 

Hakemlerin eleştirilmesi 
konusuna İngiltere örneği 

veren Büyükekşi, “Pazartesi günü 
Londra’daydım. İngiltere Premier 
Lig CEO’su ile bir araya geldik. 
‘Maçtan sonra kulüp başkanları 
hakem hakkında konuşur mu?’ 
dedim. ‘Hayır, böyle bir şey 
olamaz’ dedi. ‘Teknik direktörler 
konuşur mu? dedim, ‘Konuşurlar-
sa ağır ceza alırlar’ dedi” ifadesini 
kullandı. 

Hakemlerin sürekli ön planı 
çıkarılmasını eleştiren Mehmet 
Büyükekşi şöyle devam etti:

“Hakemi, Federasyonu yenilen 
takım günah keçisi ilan 
ediyor. Takımı, taktiği 
konuşmamız, değerlen-
dirmemiz lazım. Oyunun 
kalitesini hakem 
üzerinden ko-
nuşmamamız 
lazım. Bazı 
oyuncular 10 

golün bir tanesini gole çeviri-
yor. Bu oyuncunun kötü olduğu 
anlamına gelmiyor. Hakemleri de 
böyle değerlendirmemiz lazım. 
Futbolcular, teknik direktörler hep 
iyi performans sergileyemeyebi-
lirler. Hata yapabilirler. Hakemler 
de insan, onlar da hata yapabilir-
ler. Bu gibi çalışmalar yapmamız 
lazım. Biz bunun çok önemli 
olduğunu düşünüyoruz. Sadece 
Süper Lig için değil alt ligler için 
de bu geçerli. Kaybeden takımlar 
hep ‘hakem bizi doğradı, hakem 
bizi yaktı’ diyor. Bu kültürü değiş-
tirmemiz lazım. Umarım bunu da 
değiştireceğiz. Bu kültürümüzün 
değişmesi gerektiğini düşünüyo-
ruz.”

Hakemlerin yapay zeka ile 
atandığı konusunda bazı kulüple-
rin eleştiri yaptığı yorumu üzerine 
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
“İngiltere’de 20 takım var. 19 tane 
hakemleri var. 19 hakem VAR’da 
ve sahada görev yapıyor. Bu ne 
demek? Bizde 22-23 saha hake-

mi, 12 tane VAR hakemi var. 
Hakem sayımız onlardan çok 
daha fazla. Aynı hakemler 
görev yapıyor, tabii ki yapa-

cak. Koyduğumuz bir 
hedef var. Bir hakem 
aynı hakem maçıma 

üç haftadan önce 
atanmayacak. 

Orada çok fazla aynı hakem 
yönetiyor. İngiltere’de ‘4 hafta he-
defliyoruz ama olmuyor’ diyorlar. 
Güven duygusu oluşturmamız 
lazım. Bir sefer iki sefer bu olur. 
Ondan sonra bunu söyleyemez-
siniz. Yapılması gereken konu, 
yapay zeka zaman içerisinde 
oluşacak. Şu anda bir algorit-
mayla yapıyoruz. 41-42 kriter var. 
Her hafta buna yenileri ekleniyor. 
Son üç maçta hakemlerin aldığı 
puanlar, sezon başından bu yana 
aldığı puanlar ve FIFA hakemi 
olmasına göre bir takım puanlar 
ekleniyor. Maçların zorluk dere-
cesine göre FIFA hakem sayımız 
belli. Daha zor maçlar, Fener-
bahçe, Galatasaray, Beşiktaş 
ve Trabzonspor gibi takımların 
maçlarını daha çok FIFA hakem-
leri yönetiyor. Bu hakemler yurt 
dışında başarılı maçlar yönetiyor. 
Yurt dışında bunu yapanların 
Türkiye’de de yapması normal. 
Eleştiri yaparken de objektif 
bakmamız lazım. O algoritma ile 
yapılan atamalarda amacımız 
insan etkisini minimuma indir-
mekti. Saha ve VAR hakemleri 
konusunda kriterler çok farklı. 
Bir grafik gösterdiler İngiltere’de. 
Hakemlerin maç içerisindeki 
ve maçın sonlarındaki verilerini 
hesaplamışlar. Çünkü maçın 
sonlarında koşuları düşüyor” 

ifadelerini kullandı. 

YURT DIŞINDAN 
HAKEM GETİRİLMESİ

Büyükekşi sözlerini şöyle 
noktaladı: “Bizim şu anda orta 
hakemle ilgili yabancı hakem 
gündemimizde yok. Böyle bir 
şey söz konusu değil. Hakemle-
rimiz bizi yurt dışında başarıyla 
temsil ediyor. Şu anda bazı 
oyuncular nasıl Erasmus’da bizi 
temsil ediyor. Bazı ülkelerle ya-
zışıyoruz. Bazı maçlarda hakem 
değişimi olabilir. Ama bir hakem 
değişimi olursa olur dedik. 
Ancak şu ana kadar olumlu bir 
gelişme olmadı. 

VAR hakemiyle ilgili sayıyı 
12’den daha yukarı çıkarmak 
istiyoruz. Bizim 22-23 Süper 
Lig hakemimiz var. VAR’da 12 
tane var. Bir de birinci ligde de 
var. Oradaki hakem sayımızı 
da artırırsak, Kasım ayında 
devre arası olacak. Bir takım 
talepler olabilir. Şu anda bazı 
ülkelerle yazışıyoruz. Özellikle 
Avrupa ülkeleriyle, bazı VAR 
hakemi getirebiliriz. Önemli 
olan sayıdan çok kalitesinin 
yüksek olması. Bunları da de-
ğerlendiriyoruz. Amacımız en 
iyisini yapmak. Yüzde yüz sıfır 
hata mümkün değil. Yurt dışın-
da da hakem hataları oluyor.”

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den yabancı hakem açıklaması

‘Bazı Maçlarda Değişim Olabilir’
Türkiye Futbol Fede-
rasyonu (TFF) Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, 
gündemi değerlendi-
rirken yabancı hakem 
açıklamasında da 
bulundu.

Genç Milli Takımlar 
kaleci kampı sona erdi
Genç Milli Takımlar 

tarafından düzen-
lenen ve 2007 doğumlu 
kalecileri kapsayan kaleci 
kampı sona erdi. Antalya’da 
2 grup halinde organize 
edilen kaleci kampı, 31 
Ekim - 4 Kasım tarihleri 
arasında yapıldı. Genç Milli 
Takımlar kaleci kampı ant-
renmanları Arslan Zeki De-
mirci Spor Kompleksi’nde 
gerçekleştirildi.

Genç Milli Takımlar ka-
leci kampına şu oyuncular 
katıldı: 

1. Grup: Muhammet Ali 
Alcan (Medipol Başakşehir 
FK), Ege Öztürk (Medipol 
Başakşehir FK), Ege Kulbil-
ge (Kasımpaşa A.Ş.), Halil 
Ersoy (Fraport TAV Antal-
yaspor), Mehmet Tuğra 
Yeşilyurt (Beşiktaş A.Ş.)

2. Grup: Yusuf Nacar 
(Gaziantep Futbol Kulübü 
A.Ş.), Sadri Ege Dipçi (Kar-
şıyaka), Sinan Eren  (İne-
gölspor), Muhammetcan 
Aktaş (Trabzonspor A.Ş.), 
Egemen Aydın (Arabam.
com Konyaspor)

Tek, Antalya’da 
Toplantıya Katıldı

2022 yılının Genel 
Merkez Yönetim Kurulu ve 
Şube Başkanları Birleşik 
Toplantısı ,Genel Başkan 
İsmail Dilber başkanlığında 
Antalya’da yapıldı.

Davetli konuklarla birlikte 
83 kişiden oluşan toplantı-
da gündem konuları görü-
şülerek bazı kararlar alındı. 
Önemli kararlardan biri 

de Cumhuriyetimizin 100.
Yılına girildiği bu dönemde, 
“Cumhuriyet” temalı etkin-
likler düzenlenmesi oldu.

Toplantıya Giresun TÜ-
FAD Şube Başkanı Hasan 
Ali Tek de katıldı. Yılda dört 
kez rutin olarak yapılan 
toplantıda yapılabilecek çe-
şitli faaliyetlerle ilgili görüş 
alışverişinde bulundu.

Türkiye Futbol Federas-
yonu Futbol Gelişim 

Direktörlüğü ile T.C. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Sporcu Yetiş-
tirme Daire Başkanlığı yetki-
lileri bir araya geldi. Sporcu 
yetiştirme, sporcuların yetenek 
tespitine yönelik çalışmalar ve 
sporun küçük yaşlardan itiba-
ren yaşam felsefesi olmasına 

yönelik değerlendirmelerin ya-
pıldığı toplantı TFF Beylerbeyi 
Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. 
Toplantıya Futbol Gelişim Di-
rektörü Oğuz Çetin, Federas-
yon yetkilileri ile T.C. Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Yetiştirme 
Daire Başkanlığı Şube Müdürü 
Fatih Konuksever ve Bakanlık 
yetkilileri katıldı.

Ortak çalışmalar ve 
yakın zamanda Kadın 
Milli Takımlar bünye-
sinde gerçekleştirile-
cek seçme - tarama 
çalışmaları dahilinde 
birlikte yol alınması 
konusunda görüş 
alışverişinin yapıldığı 
toplantı sonunda Fut-
bol Gelişim Direktörü 
Oğuz Çetin, Bakanlık 
yetkililerine Milli Takım 
forması hediye etti.

TFF FGD ile Gençlik ve Spor Bakanlığı 
yetkilileri bir araya geldi

Çetin’den Hediye Forma
Giresun Hakemliğinin 

Hedefi Üst Ligler
Türkiye Faal Futbol Ha-

kemleri ve Gözlemcileri 
Derneği Başkanı Mustafa 
Zıvalı, amatör sporda çok 
yönlü çalışmalar yaptıklarını 
kaydetti.

Zıvalı, yaptığı yazılı açık-
lamada, “Giresun hakemliğini 
geliştirme ve hakemlerimi-
ze Türk futbolunda daha 
fazla yer edindirmek için 
buradayız. İl Hakem Kurulu 
Başkanımız Mürvet Se-
zer ve Yönetimi ile birlikte 
Dernek Yönetimimiz uyum 
içerisinde Giresun 
Futbol Hakemliğine 
ve Gözlemciliğine 
hizmet etmekteyiz. 
Amatör Lig, Bölgesel 
Amatör Lig, 3. Lig, 2. 
Lig ve Ziraat Türkiye 
Kupası maçlarında 
görev alan arkadaş-
larımız oldu. Giresun 
adına mutluluk verici. 

Her hafta açıklanan hakem 
atamalarında Giresun ismini 
görmek bizleri gururlandırıyor 
ve bizlerin ne kadar doğru 
yolda olduğunu gösteriyor. 
Bizler şuan arkadaşlarımı-
zın dertlerine dertlenmek, 
sevinçlerine ise ortak olmak 
için buradayız. Umarım 
Giresun hakemliğini daha üst 
seviyelere çıkaracağız. Tüm 
arkadaşlarımızla diyalog ha-
lindeyiz. Kazasız ve sakatsız 
bir sezon geçirmeyi ümit edi-
yorum.” İfadelerini kullandı.



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: 67 Kasım 2022 Pazartesi

 

 

 

MORAL BULDU
Ev sahibi Giresunspor alt 

sıraları ilgilendiren bu maç da 
bir puan gerisinde bulunan 
İstanbulspor’u yenerek hem 
moral hem de puan açısından 
avantaj temin ederek haftayı 
galibiyetle kapattı. Altı puanlık 
maç olan bu maçı ilk yarı orga-
nize olamadığından rakibinin 
kontratağından yediği golle 
mağlup duruma düştü. Bu maç 
da ilk yarı geçmiş maçlarına 
göre organize ataklarla gol 
pozisyonu bulamadılar. Rakip 
futbolcunun çift sarı karttan 
kırmızı kart görerek on kişi 
kalması Giresunspor için avan-
taj oldu. 

Giresunspor ‘lu futbolcular 
eksik kalan İstanbulspor karşı-
sında baskı kuramadılar. Her 
iki takım da kazandığı topları 
rakibine kaptırdılar. Mağlup 
durumda bulunan Giresunspor 
geçmiş maçlardaki gol po-
zisyonlarını arattı. Organize 
ataklarla İstanbul yarı alanında 
hücum yapamadılar. 

Geçmiş maçlarda ki tepkiyi  
İstanbulspor karşısında vere-
mediler. Bir kişi eksik oynayan 
İstanbulspor vakit kazanmak 
için yere yatan ve zamana 
oynayan futbolculara hakem 
de  göz yumdu.  İlk yarının 
son dakikasında  Alper’in sol 
taraftan attığı şut kalecinin ka-
padığı köşeden beraberlik golü 
olarak Giresunspor’ sevindirdi. 
Giresunspor ilk kez ilk devre 
de gol atmış oldu.  Bu zamana 
kadar oynadığı maçlar da en 
pasif  başlangıç yaptığı  bir 
maç izlettirdi.

İkinci yarı Teknik Direktör  

oyuna oyuncu değişiklikleri 
ile oyuna başladı.  Kazanılan 
kornerlerin kısa pas olarak ya-
pılması rakibe avantaj tanıdı.  
Ceza alanı dışında Gire-
sunspor’lu futbolcu Campuza-
no’nun şutu galibiyete geçirdi. 
Galip duruma geçen Gire-
sunspor, daha rahat bir oyun 
ortaya oydu ve üçüncü gol 
aramak için İstanbulspor ala-
nında baskı kurdu. Majia’nın 
ceza alanı dışından attığı şut 
Giresunspor’un üçüncü golü 
oldu.  Golü atan Alper, Campu-
zano ve Majia’nın Giresunspor 
formasıyla ilk golleri oldu. İlk 
golü atanların maçı oldu. 

Gollerden sonra özgüveni 
gelmiş bir Giresunspor izledik. 
Sonradan oyuna girenler oyu-
na hareket getirdi. Özgüveni 
artmış bir Giresunspor izledik.  
Aynı zaman da üçüncü golden 
sonra bir rahatlama izledik. 
Farkı açmaya çalışırken top 
kayıpları fazlalığı gözlendi. Bu 
da rakip takımın Giresunspor 
yarı alanında pozisyon arama-
larını sıklaştırdı. Sol taraftan 
yapılan hücum da yapılan 
ortaya Onurcan’ın elinden topu 
kaçırması ikinci gol olarak Gi-
resunspor ağlarını buldu. İkinci 
golü yakalayan İstanbulspor 
beraberlik golü yakalamak için 
Giresunspor ceza alanında 
arambolden gol pozisyonu ara-
dılar. Yakın mesafeden vurulan 
şutu Onurcan kurtarararak 
maçın sonucunu kaptan olarak 
belirledi. En yakın rakibinden 
üç  puan alarak arada ki farkı 
dört puana çıkardı. iieri maçlar 
için avantaj sağladı.
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Spor Toto Süper Lig’in 
13.haftasında Bi-
texen Giresunspor,-

kendi saha ve seyircisi önünde  
İstanbulspor’u konuk etti. İs-
tanbulspor 18.dakikada Ethe-
mi’nin golüyle öne geçerken, 
Bitexen Giresunspor 45+1’de 
Alper’le beraberliği sağladı.
İkinci yarıda sahneye  Campu-
zano ve R.Mejia çıktı. Kaleci 
Onurcan’ın büyük hatası skoru 
3-2 yaptı. Son dakikalar sıkın-
tılı geçerken Yeşil-beyazlılar 
sekiz hafta sonra galip gelerek 
derin bir nefes aldı.

Maçtan dakikalar
18. dakikada karşı atağa 

geçen İstanbulspor’da Ethe-
mi hızla rakip kaleye ilerledi. 
Kaleciyle karşı karşıya kalan 
Ethemi, yerden vuruşta topu 

ağlara gönderdi. 0-1
27. dakikada köşe vuruşu 

kullanan Giresunspor’da Al-
per’in kafayla yükseldiği top az 
farkla dışarı çıktı.

45+2. dakikada Bajic’in 
pasında Alper’in şutu ağlara 
gitti. 1-1

45+4. dakikada Görkem’in 
kullandığı köşe atışına Perez 
kafayı vurdu, kaleci Jensen 
topu kornere çeldi.

48. dakikadaki Giresunspor 
atağında Campuzano’nun sert 
şutu ağlara gitti. 2-1

56. dakikada sağ kanattan 
Serginho’nun geliştirdiği atakta 
Kuwas’ın pasına Meija’nın 
gelişine çektiği şut ağlarla 
buluştu. 3-1

69. dakikada İstan-
bulspor’da Topalli iki rakibin-

den sıyrılıp sert vurdu, meşin 
yuvarlak az farkla yandan auta 
çıktı.

72. dakikada Kuwas’ın şutu 
üstten auta gitti.86. dakikada 
Kuwas’ın pasını kontrol eden 
Serginho’nun şutu üstten auta 
çıktı.

87. dakikada ceza sahasına 
kesilen topu kaleci Onurcan 
elinden kaçırdı, Topalli meşin 
yuvarlağı boş kaleye yolladı. 
3-2

90+1. dakikada Ethemi’nin 
kullandığı serbest vuruş üstten 
auta gitti.

HASRET NiHAYET
SON BULDU 3-2

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Giresunspor, İstanbulspor’u 
konuk etti. Karşılaşma Giresunspor’un 3-2’lik üstünlüğüyle sona erdi

STAT: Çotanak
HAKEMLER: Sarper Barış Saka HH, Bilal Gölen HH, Ata Yıldırım 

HH, Emre Kargın
GIRESUNSPOR: Onurcan H, Talha HH (Rahmetullah HH dk. 46), 

Arias HH, Perez HH, Alper HHH, Mejia HHH, Campuzano HHH (Doğan 
Can HH dk. 84), Serginho HH, Görkem HH (Kuwas HH dk. 46), Sainz 
HH (Murat Cem HH dk. 74), Bajic HH (Oğulcan HH dk. 69)

YEDEKLER: Ferhat, Sergen, Senghor, Kadir, Şahin
TEKNIK DIREKTÖR: Hakan Keleş
ISTANBULSPOR: Jensen H, Oğuzhan HH (Guri HH dk. 66), Okan 

HH, Mehremic HH, Ali Yaşar HH (Tuncer HH dk. 66), Rroca HH, Mu-
ammer HH (Mehmet HH dk. 37), Melih HH, Jetmir Topalli HHH, Valon 
Ethemi HHH, İbrahim HH Yılmaz (İnainfe HH dk. 46)

YEDEKLER: Alp, Abazaj, Cajic, Emir, Ebert, Kağan
TEKNIK DIREKTÖR: Fatih Tekke
KIRMIZI KART: Adi Mehremic (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Adi Mehremic, İbrahim Yılmaz, Mehmet Yeşil, Oğuz-

han Berber (İstanbulspor), Onurcan Piri (Giresunspor)
GOLLER: Valon Ethemi (dk. 18), Jetmir Topalli (dk. 88) (İstanbulspor), 

Alper Uludağ (dk. 45+2), Jorman Campuzano (dk. 49), Robert Mejia (dk. 
57) (Giresunspor)

TFF Başkanı Büyükekşi 
Davete İcabet Etti!

Türkiye Futbol Federas-
yonu Mehmet Büyükekşi 

Giresun’a geldi. Geçtiğimiz 
günlerde Külliye’de yapılan 
sergi açılışının ardından Gire-
sunspor Başkanı Hakan Kara-
ahmet, TFF Başkanı Mehmet 
Büyükekşi ile görüşerek maça 
davet etmişti. Büyükekşi, 

İstanbulspor maçını Çotanak 
Spor Kompleksinde izledi. 
Yetkililerden bir takım konular 
hakkında bilgiler aldı.


