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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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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI
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UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

GÜZEL BİR ETKİNLİĞE 
KATILDIM 

VE İNANIN ÇOK 
YARARLANDIM
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3’TE

Yeşilgiresun’dan 
Yerli Malı 

Haftası Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe 
Başkanı Av. Murat Bektaş Eski Rektörlük 
binasının Giresun Üniversitesi’nden alına-
rak Milli Emlak’a devredilmesini eleştirdi. 
Bektaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 
söz konusu binanın, 1880’li yıllarda Hükü-
met Konağı olarak yaptırıldığını, önce Gi-
resun Kazası’nın Hükümet Konağı olarak 
kullanıldığını, Giresun’un il olmasıyla valilik 
binası olarak tahsis edildiğini ve 2004 yılı-
na kadar kesintisiz olarak Giresun Valiliği 
olarak kullanıldığını hatırlatarak, “Bahse 
konu bina, Valiliğin yeni binasına taşınma-
sıyla Rektörlük Binası olarak hizmet vermiş 
tarihi bir binadır. SAYFA 2’DE

Bektaş: ‘Binaya Çakılacak Tek 
Bir Çivinin Bile Takipçisiyiz’

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü
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YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI
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UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
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TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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Palyatif Bakım

Giresun Üniversitesi, 
Rektörlük Binasına 
sahip çıkamadı!..
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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Giresun Belediye Başka-
nı Aytekin Şenlikoğlu, 

Bakan Kurum’u havaalanında 
karşıladı. Gerçekleşen Ak Parti 

İl Danışma Kurulu toplantısı 
sonrası programlarına devam 
eden Bakan Kurum Giresun 
Belediyesi’nin Sanayi Sitesi 

karşısında bulunan şehrin ilk 
çöp sahasına uyguladığı Doğu 
Park-Galericiler Sitesi projesini 
yerinde inceledi. 2’DE

KURUM PROJEYi YERiNDE iNCELEDi
Bir dizi programlar için Giresun’u ziyaret eden Çevre Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Belediyenin projelerini yerinde inceledi

Bir basın toplantısı düzenleyen 
Yüksel,İmamoğlu’na haksızlık 
yapıldığını öne sürdü.Kendisinin 
de hukukçu olduğunu anlatan 
Yüksel”2 gündür İstanbul’dayım 
.Bu davanın hukuki dayanağı 
yoktur.Bir hukukçu olarak mah-
kemeye katıldım ve gördüklerime 
inanamadım.Ben bu günü 
adaletin ağladığı gün olarak 
görüyorum.Mitinglerde yer 
aldım.Halkın aşırı ilgisi herşeyi 
net şekilde gözler önüne 
sermiştir.Bu karar siyasi bir 
karardır.Saraçhane’de halkın 
tepkisi bu davanın siyasi bir 
dava olduğunu göstermiştir.
İnsanlar kararı duyunca 
adeta Saraçhane’ye doldu-
lar.2 gün İstanbul’da insanlar 

işini gücünü bırakıp olaya tepki 
gösterdi.Bu dava siyasi bir dava 
olmasa yüzbinlerce insan orada 
saatlerce bekler mi?”dedi

İmamoğlu’nun ve 84 mi-
lyonun hakkını kimseye yedir-
meyeceklerini anlatan Yüksel”Bu 
olay artık İmamoğlu meselesi ol-
maktan çıkmıştır.Türkiye’nin hatta 
insanlığın meselesi olmuştur.

İyi Parti olarak bu hukuksuzluğa 
karşı yasal tüm adımları atacağız.
Sayın İmamoğlu İstanbul’da ilk 
seçimi 13 bin farkla kazandı.
Ama seçim tekrar edildi.Sonra 
İmamoğlu 806 bin farkla kazandı.
Yani İmamoğlu milli iradenin 
sesidir.Bu ülkede herkese 
siyaset yapma hakkı var da 
İmamoğlu’na mı yok?.İstanbul’da 

seçmen nihai kararını 
zaten vermiş.Bıraksınlar da 
halkın seçtiği Başkanı rahat 
rahat çalıştırsınlar.Seçilen 
insanları bu şekilde siyaset 
dışına itmek demokrasilerde 
yoktur.Bu ülkede demokrasi 
varsa bu yanlıştan dönmek 
lazım”dedi.

Haber: Mustafa Cici

Yüksel’den ve 16 İlçe Başkanından 
İmamoğlu’na Tam Destek

İyi Parti Genel Başkan yardımcısı Ünzile Yüksel, Giresun‘a gelerek 
ilçe başkanları ile buluştu ve imamoğlu’na tam destek verdi

MÜJDAT BAYRAKTAR, İYİ PARTİ’DE ADAY.. 
İyi Parti İl Kongresi için 

geriye sayım sürerken,partinin 
emektarlarından Müjdat Bay-
raktar,kongrede il başkanlığına 
aday olduğunu açıkladı.Dün 
Gündem Gazetesi’ni ziyaret 
ederek hedeflerini anlatan 
Bayraktar”Biz güçlü bir 
ekiple il kongresinde 
liste sunacağız.En az 2 
milletvekili ve 12 Belediye 
başkanlığı seçimlerini 
almayı vaat ediyoruz.
Biz Şebinkarahisar’dan 
Piraziz’e kadar çok geniş 

bir arkadaş ve dost çevresine 
sahibiz.Bizim liste seçimi ka-
zandığında İyi Parti güçlü hale 
gelecektir.Plan ve projelerimiz 
var.Önümüzde 2 zor seçim var.
Bu seçimleri yürütecek bir ekip 

kurmamız lazım.Hem yerel 
seçim hem genel seçimleri 
taşıyacak kadro kurulmalıdır.
Hem proje olarak,plan ola-
rak,seçimin bütçesi olarak 
doğru kadrolar kurmak lazım.İyi 

Parti 5 yılda bu noktalara 
geldi.Doğru planlama ile 
ancak büyüyebilir.Benim 
pazarlamacılık yaptım.
İletişim Fakültesi bitirdim.
Bu işleri ciddiye almaz-
sanız işler zorlaşır” diye 
konuştu.

Haber: Mustafa Cici

Giresun Üniversitesi Rek-
törü Profesör Yılmaz Can,Gi-
resun Valiliği tarafından geri 
alınan eski Rektörlük binasıyla 
ilgili kendilerine görüş sorul-
madığını söyledi.Can”Kale 
yolu üzerinde bulunan, mülki-
yeti Milli Emlak Müdürlüğüne 
ait, Giresun Üniversitesine 
tahsisli tarihi Rektörlük Bi-
nası’nın bu tahsisi, Giresun 
Valiliği’nin talebi üzerine, Çevre 
Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından,14 Aralık 
2022 tarihinde, binanın boş 
olduğu ve tahsis amacına 
uygun kullanılmadığı gerekçe-
siyle kaldırılmıştır. Söz konusu 
işlem tesis edilirken Giresun 
Üniversitesi’nden bilgi ve görüş 
sorulmamıştır.”dedi.Can şöyle 
konuştu

“2020 yılı içinde yapılan 
istişareler sonrasında Tarihi 
Rektörlük Binasında belgelerle 
Giresun’un tarihine ışık tutan 

bir Belge Müzesi oluşturulması 
kararı alınmış ve bu bağlamda 
DOKA ile 15.10.2020 tarihin-
de yapılan bir sözleşme ile 
600.000 TL. bütçeli onarım 
projesi başlatılmıştır.

Proje devam ederken, Gire-
sun Üniversitesi “Fındık” temalı 
ihtisas üniversitesi olarak ilan 
edilmiş ve müze içeriğine fındık 
konusu da ilave edilmiştir. 24 
ay süren bu onarım projesi 
sırasında binada konumlu bi-
rimler başka yerlere taşınmıştır. 
DOKA’dan alınan destek, bina-
nın duyduğu onarım ihtiyacını 
karşılamaya yetmemiş olup 
ilave kaynak arayışı devam 

etmektedir. Tarihi yapının 
bahçesinde açılan çay bahçesi 
öncesinde Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulundan izin 
alınmış, konu gereği için mülk 
sahibi Milli Emlak Müdürlüğü-
ne bildirilmiştir.

Tarihi Rektörlük Binası 
Giresun Üniversitesi ile özdeş-

leşmiş, bir sembol olmuştur. Bu 
itibarla devam eden projenin 
tamamlanıp Giresun’a kazan-
dırılabilmesi için söz konusu 
yapının, ilgili karardan dönüle-
rek yeniden Giresun Üniversi-
tesi’ne tahsis edilmesi talebimi-
zi, Üniversitemiz Senatosunun 
takdirine sunup onayını alarak, 
Çevre Şehircilik ve iklim De-
ğişikliği Bakanlığı’na iletmeyi 
düşündüğümüzü belirtmek 
isterim. Konuyu kamuoyunun 
bilgisine ve takdirine sunuyor, 
tüm hemşehrilerimi saygıyla 
selamlıyorum.”

Haber: Fatma Uğurlu

Rektör Can’dan Cevap Var...



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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)
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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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Her hafta farklı türde bir 
konser ile Giresunlulara 
müzik şöleni sunan Giresun 
Belediyesi Konservatuvarı 
bu hafta “Seçme Türküler” 
adlı program ile dinleyicilerin 
karşısına çıktı.

Konservatuvar eğitmeni 
Gizem Şahin birbirinden eşsiz 
türkülerle dinleyenlerin beğe-
nisini kazandı. Solist Şahin’e 
eşlik eden Belediye konserva-
tuvarı ve Halk Eğitim Mer-
kezi eğitmenlerinden oluşan 
orkestra da konser boyunca 
büyük alkış topladı.

Vahit Sütlaş Sahnesi’nde 
gerçekleşen konsere çok 
sayıda vatandaş katıldı. Kon-
serin ardından gerçekleşen 
sürpriz ise herkese duygu 
dolu anlar yaşattı. Solist 
Şahin’e çiçeklerini takdim 
etmek üzere, babası (Niza-
miye Mahallesi Muhtarı) Ali 
Şahin davet edildi. Muhtar 

Şahin yaptığı konuşmada; 
“Sahneye çok yakışıyorsu-
nuz, bu sahneden türküler 
şarkılar hiç eksik olmasın. 
Giresun’un buna ihtiyacı var. 
Giresun’un çocukları her 
Perşembe bu sahnede. Bu 
gerçekten çok anlamlı bir 
şey. Ben gençlerimize ve biz 
dinleyicilere bu imkanı sunan 
Belediye Başkanımız Aytekin 
Şenlikoğlu’na çok teşekkür 
ediyorum.” dedi. Konuş-
manın ardından baba kız 
dakikalarca alkışlandılar. 

Türkü ve duygu dolu 
konser alkışlar eşliğinde son 
buldu.

Bektaş: ‘Binaya Çakılacak Tek 
Bir Çivinin Bile Takipçisiyiz’

Binanın Birinci Dünya Sava-
şı sırasında, Rus donanması 
tarafından bombalandığı da 
ifade edilmektedir.

19. yüzyıl Osmanlı mima-
risi ile inşa edilmiş olan bina, 
sahip olduğu siluet, konumu, 
bulunduğu çevreyle uyumlu 

yapısı ile bir buçuk asırdan 
fazla süredir ilimizin en estetik 
mimari eserlerinden biri olarak 
şehrin kültürel hayatında yer 
almış ve Kültür Varlığı olarak 
da tescillenmiştir.

Binanın üniversiteden alına-
rak Milli Emlak’a verilmesinden 
sonra misafirhane olarak kul-
lanılacağı yönündeki iddiaları 
kaygıyla izliyor ve varsa böyle 
bir düşünceden derhal dönül-
mesi gerektiğini açık bir dille 

ifade ediyoruz. “Dedi. 
Cumhuriyet Halk Partisi 

Merkez İlçe Başkanlığı ola-
rak binanın tarihi dokusunu 
bozacak tek bir çivinin dahi 
karşısında olacaklarını vurgu-
layan Bektaş, “Mayıs ayında 
tarihi binaya seramik kaplama 
yapılmasını idari şikayet ko-
nusu yaptığımız gibi bugün de 
misafirhane, pansiyon ve sair 
gerekçelerle restorasyon adı 
altında binanın tarihi dokusunu 

bozacak tek bir çivinin dahi 
karşısında olacağımızı açık bir 
dille ifade ediyoruz. 

Tarihi binanın, dokusuna za-
rar verilmeksizin yine tarihi bir 
amaca, örneğin bir şehir mü-
zesine özgülenmesi gerektiği 
düşüncesini destekliyor, Kent 
Konseyi’ni, şehrimizin tüm sivil 
toplum ve inisiyatif gruplarını, 
tüm Giresun kamuoyunu sü-
reci hassasiyetle takip etmeye 
davet ediyoruz.” diye konuştu.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Giresun Üniversitesi, Rektörlük 
Binasına sahip çıkamadı!..

‼Rektörlük, binasına 
sahip mi çıkamadı, yoksa 
Rektörlüğün bilgisi olma-
dan birileri binasına el mi 
koydu?..

***
- Giresun Merkez Sul-

tan Selim Mahallesinde, 
Osmanlı Padişahı Sultan 
II. Abdülhamit zamanında 
(1886 yılında) Giresun 
Hükümet Konağı olarak 
yaptırılmış olan,

- 1923 yılına kadar 
Giresun (Kazası) Hükümet 
Konağı olarak kullanılan,

- 1923’den 2004’e kadar 
Giresun Valiliği olarak kul-
lanılan,

- 2004 yılında Giresun 
Valiliği tarafından Kara-
deniz Teknik Üniversitesi 
Rektörlüğüne, Giresun 
Üniversitesi Rektörlük bina-
sı yapılması şartıyla tahsis 
edilen, 

- 17 Mart 2006 tarihinde 
Giresun Üniversitesinin 
kurulmasına müteakip, 
23 Mayıs 2007 tarihinden 
itibaren Giresun Üniversite-
si Rektörlük Binası olarak 
kullanılmaya başlanılan,

 Mülkiyeti Milli Emlak 
Müdürlüğüne ait, Giresun 
Üniversitesine tahsisli tarihi 
Rektörlük Binası’nın bu 
tahsisi, 

- Giresun Valiliği’nin tale-
bi üzerine,  

- Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı 

tarafından,14 Aralık 2022 
tarihinde, 

- Binanın boş olduğu 
ve tahsis amacına uygun 
kullanılmadığı gerekçesiyle 
kaldırılıyor!..

***
 Enteresan olan;
‼Bahis mevzuu bu 

tahsisin kaldırılma işlemi 
yapılırken Üniversite’den 
bilgi ve görüş de sorulmadı-
ğı, Rektör Sn. Yılmaz Can 
tarafından kamuoyuna (bilgi 
olarak!) açıklanıyor...

***
 İmdi, bu durumda 

esas sorulması gereken ve 
merak edilen husus:

- Böyle önemli bir tahsis 
kararı Rektörlüğün bilgisi 
olmadan nasıl alınabilir?..

- Üstelik aynı iktidar 
döneminde, aynı iktidarın 
atadığı bir Vali, Rektörün 
bilgisi olmadan böyle bir 
tahsis talebinden nasıl 
bulunabilir?..  

- Bir Bakan, (Rektörün 
bilgisine başvurmadan) 
böyle bir talebe nasıl olum-
lu bakabilir?..

- “Binanın boş olduğu 
ve tahsis amacına uygun 
kullanılmadığı gerekçesi” 
bir anlamda Üniversite 
Rektörlüğünün idarî zâfiyeti 
olarak yorumlanmasına 
vesile olmaz mı?

- Böyle bir karar ve iş-
lem, kurumlar arasında bir 
iletişim sıkıntısının olduğu-
na delil olmaz mı?..

KURUM PROJEYi YERiNDE iNCELEDi

Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu projenin geneli 

hakkında sunum yaparken, Ba-
kan Murat Kurum projeyi oldukça 
beğenerek yıllardır atıl durumda 
bulunan deniz kenarındaki 32 

dönümlük bir alanın yaşam alanı 
olarak vatandaşın kullanımına 
sunulmasının son derecece 
önemli olduğuna değindi. 

Kurum, Belediye ile ortaklaşa 
şekilde Giresun’a hizmet etme-
ye devam ettiklerini belirterek: 
“Giresun’umuz için sayın başka-
nımız ile yoğun mesai içerisinde-
yiz. Giresunlu hemşehrilerimize 
en güzel hizmetleri sunmak için 
devletimiz tüm imkanları ile bu 
güzel şehir Giresun’umuz için 
vatandaşlarımız için gece gündüz 
demeden çalışmaya devam 
ediyor.” dedi.

Bakan Kurum ve beraberin-

deki heyet daha sonra 3. derece 
kentsel sit alanı olan Zeytinlik 
Semti’ni gezdi. 

Belediye Başkanı Aytekin Şen-
likoğlu burada yaptığı sunumda, 
Zeytinlik Semti’nin Batı tarafında-
ki kamulaştırmayla ikinci bir Zey-
tinlik Evlerinin ortaya çıkartılaca-
ğını belirterek: “Zeytinlik Semti’ni 
baz alarak Kale çevresindeki 
yerleşim bölgesindeki 36 dönüm-
lük alanda kentsel dönüşüm sü-
recini başlattık. Bu alan içerisinde 
13 tescilli eser bulunuyor. Bu 
tarihi eserler korunarak kentsel 
dönüşüme başlayacağız ve 
diğer alanlarda da kamulaştırma 

devam edecek. Ayrıca Zeytinlik 
Semtinin bulunduğu Sokakbaşı 
mevkiinde de bölgenin mimari ya-
pısına uygun kadınlar pazarı inşa 
ederek, mevcut kadınlar pazarı 
ile oradaki yapıları temizleyerek 
yeşil alan oluşturuyoruz.” dedi.

Zeytinlik semtinin geçmişi 
izlerle dolu tarihi dokusuna hay-
ran kalan Bakan Murat Kurum 
ise Çevre Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanlığı olarak da ve-
receği destekle birlikte bu eşsiz 
semtte tarihi dokunun korunarak 
restorasyon ve kamulaştırma 
çalışmalarının tamamlanacağını 
kaydetti.

Bir dizi programlar 
için Giresun’u ziyaret 
eden Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum, 
Belediyenin projelerini 
yerinde inceledi

‘Bu Salonda Türküler 
Hiç Eksik Olmasın’

GİRESUN (AA) - Çevre, Şe-
hircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 
Murat Kurum, Giresun’da bazı 
ziyaretlerde bulundu, partililer ve 
vatandaşlarla bir araya geldi.

Önceki gün annesi vefat eden 
AK Parti Giresun Milletvekili Ce-
mal Öztürk’e, Görele ilçesindeki 
evinde taziye ziyaretinde bulu-
nan Kurum, daha sonra Tirebolu 
ilçesindeki ÇAYKUR Fabrikası’nı 
ziyaret etti. Kurum, ardından 

Giresun Belediyesince eski çöp 
alanında yürütülen “Doğu Park 
Galericiler Sitesi” projesini ve 
tarihi Giresun evlerinin yer aldığı 
Zeytinlik semtinde incelemeler-
de bulundu. AK Parti Giresun 
İl Başkanlığı’nda ilçe belediye 
başkanları ve AK Parti ilçe 
başkanları ile görüşen Kurum, 
Bulancak Millet Bahçesi’ni de 
ziyaret edip, vatandaşlara balık 
ekmek ikram etti.

Bakan Murat Kurum, 
Giresun’da partililer ve 
vatandaşlarla buluştu
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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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TOPALOĞLU ZİRVEYE 
KOŞUYOR

İstanbul Ticaret Bor-
sası’nda 3 dönemdir 

Meclis Üyeliği yapmakta olan 
Giresun’ lu hemşerimiz Çetin 
TOPALOĞLU, yapılan seçim-
ler sonucunda iki dönemdir 
yaptığı TOBB Genel Kurul 
delegeliği görevine tekrar 
seçildi.

12.000’e yakın üyesi 
bulunan 27 komiteli İstanbul 
Ticaret Borsası seçimlerinde, 
iki listenin yarıştığı tek komite 
olan Çetin TOPALOĞLU’ nun 
da yer aldığı liste,15. Kuruye-
miş ve Kuru Meyve komitesi 
seçimlerini %40 oy farkla 
kazandı. Daha sonra meclis 
üyeleri arasında yapılan se-

çimle iki dönemdir yürüttüğü 
TOBB Genel Kurul delegeliği 
görevine de tekrar seçildi.

İstanbul Ticaret Borsası 
seçimleri sonucu Ali KOPUZ 
yeniden İstanbul Ticaret Bor-
sası Yönetim Kurulu başkanlı-
ğına seçildi.

Haber-Fotoğraf: 
Ali KAPLAN

Emekli Müftü Veysel Çakı
tecrübe paylaşımında bulundu

Din görevlileri sorumluluğu 
ağır bir görevi icra ediyor

Emekli Samsun İl Müftüsü 
Veysel Çakı, din görevlisi ol-
manın her safhasının önemli 
olduğunu belirterek, toplumun 
tüm kesimlerini kucaklayacak 
bir üslubun benimsenmesi 
gerektiğini vurguladı.

Giresun İl Müftülüğün-
ce imam hatip ve müezzin 
kayyımlara yönelik “Aralık Ayı 
Personel İstişare ve Bilgilen-
dirme Toplantısı” düzenlendi.

Giresun Belediyesi Kültür 
ve Fuar Merkezi’nde ger-
çekleştirilen toplantı Kur’an-ı 
Kerim tilaveti ile başladı.

Toplantıda din görevlilerine 
hitap eden İl Müftü Yardımcısı 
Fatih Sarıgül, gündem mad-
delerini tebliğ etti.

Toplantıya katılan emekli 
Samsun İl Müftüsü Veysel 

Çakı ise tecrübe paylaşımın-
da bulundu.

Her din görevlisinin yaptığı 
görevin mesuliyetinin farkında 
olması gerektiğini belirten 
emekli Müftü Veysel Çakı, 
“Yüce Rabbim bizi Kabe’nin 
şubeleri olan camilere hizmet-
kar kılmış, bundan dolayı ne 
kadar iftihar etsek azdır. Her 
görevlimiz ‘Allah beni sevi-
yor ki, beni dünyada kendi 
mabedine hizmetkarlık gibi 
şerefli bir görevle onurlandır-
dı.’ bilinciyle hareket etmelidir. 
Biz bunu kavrayamazsak, 
hizmet kalitesini yükselteme-
yiz. Görevinizi bir lütuf olarak 
değerlendirirseniz, o zaman 
hizmetinizden ve yaşantı-
nızdan lezzet alır, çevrenize 
katkı sunarsınız.” dedi.

Toplantı fikir alışverişiyle 
sona erdi.

Yeşilgiresun’dan 
Yerli Malı Haftası

12-18 Aralık tarihlerinde 
kutlanan “Yerli Malı 

haftası” Yeşil Giresun İlk Okulu 
1-G sınıfı tarafından dolu dolu 
kutlandı. Yeşil Giresun İlk 
Okulu’nun toplantı salonunda 
gerçekleştirilen etkinlikte yerli 
malı ürünleri sergilenirken, 
çocuklar düzenlenen etkinlikte 
hem yöresel ürünleri tanıdı 
hem de şarkılar söylediler.

Etkinliği düzenleyen 1-G 
sınıfı Öğretmeni Semra Ya-
vuz “Öğrencilerimizin çocuk 
yaşlarda Yerli malı kullanımı-
nın önemini ve bilincini hafı-
zalarına kazıması çok önemli-
dir. Bizlerde bu doğrultuda 
düzenlediğimiz etkinlikle yerli 
mallarının önemini öğrenci-

lerimize aktardık. Öğrencile-
rimiz evlerinden getirdikleri 
birbirinden güzel yiyecekleri 
arkadaşları ile paylaşmanın 
mutluluğunu yaşadılar. Bes-
lenmenin, tutumlu olmanın, 
paylaşmanın, Türk mallarını 
kullanmanın önemini düzen-
lediğimiz etkinliklerle öğrenen 
öğrencilerimiz, yapılan etkin-
liklerle aralarındaki kardeşlik, 
birlik ve beraberlik bağlarını 
güçlendirdiler.” dedi.

Etkinlik için öğrencilerimize, 
ailelerine, okul idarecilerine 
teşekkür eden Yavuz “bu 
etkinlik sayesinde öğrenciler 
paylaşmayı ve yardımlaşma 
duygusunu da tatmış oluyor-
lar” dedi.

Giresun’da “İlk Evim, İlk İş 
Yerim” projesi kapsamında 
inşa edilecek 1550 konutun 
hak sahiplerinin belirlenmesi 
için kura çekimi yapıldı.

Giresun Belediyesi Kültür ve 
Fuar Merkezi’nde noter huzu-
runda gerçekleştirilen kura çe-
kimi, başvuranların heyecanlı 
bekleyişine sahne oldu.

Vali Enver Ünlü, kura çekimi 
öncesinde, projeye yoğun ilgi 
gösterildiğini ve 1550 konut 
için toplamda 26 bin 366 baş-
vuru yapıldığını söyledi.

Projenin amacının, vatan-
daşları modern imkanlara 
sahip sıcak bir yuvaya kavuş-
turmak olduğunu belirten Ünlü, 
“Vatandaşların refahını ve 
huzurunu sağlarken yüzyıl-
lık vizyonumuzla her alanda 

olduğu gibi yapılaşmada da 
maziden atiye köprüler kurup 
kültürümüzden ve medeniyeti-
mizden istifade etmeye devam 
ediyoruz.” dedi.

Bu imar faaliyetlerinin sade-
ce bir inşaattan, taş üstüne taş 
koymaktan ibaret olmadığını 
vurgulayan Ünlü, geleneksel 
motiflerle süslenen konutların, 

mahalle kültürünün tüm güzel-
liklerini yaşatacak ve komşuluk 
gibi değerlerin sürdürülmesine 
imkan verecek şekilde planlan-
dığını aktardı.

AK Parti Giresun Milletvekili 
Kadir Aydın ise projeyle vatan-
daşların kira öder gibi, küçük 
imkanlarla büyük hayallere 
kavuşabileceğini dile getirerek, 

“Emeği geçen başta Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanımıza, TOKİ Başkanı-
mıza, bu işin hazırlanmasında 
katkıda bulunan TOKİ’nin 
bütün çalışanlarına, devletimi-
zin çağrısına güvenerek talep 
sahibi olan tüm vatandaşları-
mıza ve elbette milletimiz ve 
devletimizin ufkunu açmak için 
gece gündüz çalışan Sayın 
Cumhurbaşkanımıza bir kez 
daha teşekkür ediyorum. Hepi-
nizin şansı, bahtı açık olsun.” 
ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında il mer-
kezinde 1091, Bulancak’ta 
200, Görele ilçesinin Çavuşlu 
beldesinde 96, Alucra’da 63 
ve Eynesil’de 100 olmak üzere 
1550 konut inşa edilecek.

GİRESUN (AA)

“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesiyle 
yapılacak konutlar için kura çekildi

Bakan Murat Kurum, Giresun’da 
gençlerle bir araya geldi!..

 “2023 yılına, 2053 yılına, 2071 yılına büyük ve güçlü Türkiye 
hedefiyle Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde yürüyeceğiz”
Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 
“2023 yılına, 2053 yılına, 2071 
yılına büyük ve güçlü Türkiye 
hedefiyle, Sayın Cumhurbaşka-
nı’mızın liderliğinde yürüyeceğiz.” 
dedi. Kurum, Bulancak Millet 
Bahçesi’nde organize edilen, 
“Gençlik Buluşması” programında 
yaptığı konuşmada, gençlere 81 
şehirde her şeyin bulunabildiği, 
ulaşılabildiği, parklarıyla, orman-
larıyla güzel bir ülke bırakmayı 
amaçladıklarını söyledi.

Gençlerin kendilerinden ala-
cağı bayrağı daha da yukarılara 
taşıyacağından emin olduklarını 
vurgulayan Kurum, “Sizler bizden 
daha iyisini, daha güzelini yapa-
caksınız, biz buna eminiz çünkü 
biz 20 yıldır AK Parti’miz, Sayın 
Cumhurbaşkanı’mız, aldığı tüm 
kararlarda gençlerimizle birlikte 
yol yürüdüler. Sizler bizim yolda-
şımız, ortağımız oldunuz ve bu 
manada biz sizlere güveniyoruz.” 
diye konuştu.

Kurum, Giresun’a iki millet 
bahçesi kazandırdıklarını anım-
satarak Bulancak’ta tamamlanan 
millet bahçesinde gençlerle bir 
araya geldiklerine dikkati çekti.

İklim değişikliğinin etkilerinin 
son yıllarda fazla hissedilir hale 
geldiğine işaret eden Kurum, 
“Afetlerin sayısı, sıklığı, şiddeti 
her geçen gün daha da artıyor. 
Dünyamız, ortak evimiz ısınıyor 
ve bu ısınmayla birlikte iklim 
değişikliğinin etkilerini sellerle, 
yangınlarla, hortum, fırtına gibi 
afet olaylarıyla yaşıyoruz.” dedi.

Kurum, millet bahçelerinin, 
iklim değişikliğinin etkilerini aza 
indirmek için yaptıkları en büyük 
projelerden biri olduğunun altını 
çizerek şöyle devam etti:

“81 ilimizde gerek yerel, gerek 
bölgesel eylem planları ortaya 
koyduk. Müsilaj vardı, İstan-
bul’da yaşayanlar, televizyondan 
izleyenler görmüştür. Daha önce 

hiç müsilaj diye bir şey duydunuz 
mu veya böyle bir olayla karşı-
laştık mı? Karşılaşmadık. Şimdi 
görüyoruz ki artık iklim değişikli-
ğinin etkilerini hemen hemen her 
alanda hissetmeye başladık. İşte 
bu mücadele için Sayın Cumhur-
başkanı’mız 2053 yılına ilişkin bir 
hedef ortaya koydu. Bu hedef ki-
min içindi biliyor musunuz? Sizin, 
gençlerimiz içindi çünkü biz size 
daha iyi bir gelecek sunma adına 
bu iradeyi ortaya koyuyoruz.”

- 81 ilde 72 milyon metrekare 
yeni yeşil alan kazandırıldı

Bakan Kurum, bir taraftan 
iklim değişikliğinin etkilerini aza 
indirecek sanayi, yenilenebilir 
enerji, tarım ve turizm alanların-
da 2053’e ilişkin hedef ortaya 
koyduklarını ve bu hedef doğ-
rultusunda çalıştıklarını söyledi. 
Diğer taraftan da daha temiz 
dünyaya erişebilmek adına yeşil 
ve yutak alanların sayısını ve 
miktarını artırdıklarını anlatan 
Kurum, “Millet bahçelerimiz de bu 
anlamda üretilen o emisyonları 
yutacak alanlar, o yüzden de çok 
çok önemli. Biz bugüne kadar 
81 ilimizde 72 milyon metrekare 
yeni yeşil alan kazandırdık ve bu 
önemli bir projeydi.” ifadelerini 
kullandı.

Kurum, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan himayelerinde yürütülen 
“Sıfır Atık” projesinin dün itiba-
rıyla Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda artık 105 ülkenin de 

desteğiyle kabul edildiğini belirtti. 
Bu kapsamda her yıl 30 Mart’ın 
“Sıfır Atık Günü” olarak ilan edil-
diğini vurgulayan Kurum, şunları 
kaydetti:

“Bu çok önemli bir başarı. Bu 
sizlerin, gençlerimizin başarısı ve 
bu manada Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti olarak burada kadınla-
rımızın, gençlerimizin başlattığı 
çevre hareketi tüm ülkelerce ka-
bul edilmiş ve artık 30 Mart günü 
tüm dünyada Sıfır Atık Günü 
olarak kutlanılması ilan edilmiş. 
İşte bu mücadeleyi hep birlikte 
yapmak zorundayız ki biz ülkemi-
ze, gençlerimize, neslimize daha 
iyi şehirler bırakalım diye. 2023 
yılına, 2053 yılına, 2071 yılına 
büyük ve güçlü Türkiye hedefiy-
le, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın 
liderliğinde yürüyeceğiz. Hep 
birlikte yürüyeceğiz, milletimizle 
birlikte yürüyeceğiz. Bu yolda 
hiçbir zaman biz vatandaşımızın 
talepleri, ihtiyaçları karşısında 
duyarsız kalmadık, hep onlarla 
birlikte yol yürüdük, yine aziz 
milletimizle birlikte yol yürümeye 
devam edeceğiz.”

- “2023’teki hedefimiz, 50 bin 
gencimize istihdam oluşturmak”

Bakan Kurum, gençlere 
istihdam oluşturmak için proje-
ler geliştirdiklerini vurgulayarak 
“2023’teki hedefimiz 50 bin genci-
mize istihdam oluşturmak. Bunun 
yaklaşık 3 binini Bakanlığımızda 
personel olmak üzere çeşitli bi-
rimlerimizde gerçekleştireceğiz.” 

diye konuştu.
“İlk Evim, İlk İş Yerim” proje-

sinin dolaylı olarak 200 bin yeni 
istihdam getireceğine işaret eden 
Kurum, “Burada gençlerimiz ça-
lışacak. Şartnamelere yeni zorun-
luluklar getiriyoruz. Örneğin, yeni 
mühendis ve mimar çalıştırma 
zorunluluğu. Dolayısıyla önümüz-
deki süreçte de istihdam adına 
gençlerimizin umudu adına, gele-
ceği adına bu projeleri yapmaya 
devam edeceğiz.” dedi.

Kurum, gençlerin Cumhur-
başkanı Erdoğan ile görüşme 
talebine karşılık ise Giresun’da 
gerçekleştirilecek bir programda 
tanıştırabileceği sözünü verdi.

Bakan Kurum, kendisine yö-
neltilen “Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ile çalışmak nasıl bir duygu?” 
sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

“Cumhurbaşkanımız bu ülke 
için kendini feda etmiş bir lider. 
Bugün baktığımızda dünyada 
bu liderlerin sayısı maalesef 
çok fazla değil. Biz bu manada 
şanslıyız. Türkiye Cumhuriyeti 
olarak böylesi güzel bir lidere 
sahip olduğumuz için kıymetini 
bilmemiz lazım. Onunla çalış-
ma konusuna gelindiğinde ise 
gerçekten Cumhurbaşkanı’mız, 
her türlü detaya girer, her türlü 
detayı bir bir takip eder. Sorar, 
soruşturur ve işin neticesini alana 
kadar da o takibi bırakmaz. Size 
inanıyor ve güveniyorsa sonuna 
kadar arkanızda durur. Allah razı 
olsun kendisinden.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 
çalışmanın onurunu ve gururunu 
yıllardır yaşadığını, dün genel 
müdür, bugün ise bakan olduğu-
nu ifade eden Kurum, “İleride ne 
olursa olsun yine onunla birlikte 
bu davanın bir lideri olarak onur 
ve gurur duyacağız. Bu mücade-
leden bir gün bile olsun uzaklaş-
mayacağız. Bu mücadeleyi hep 
birlikte vereceğiz.” diye konuştu. 

GİRESUN (AA)

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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Her hafta farklı türde bir 
konser ile Giresunlulara 
müzik şöleni sunan Giresun 
Belediyesi Konservatuvarı 
bu hafta “Seçme Türküler” 
adlı program ile dinleyicilerin 
karşısına çıktı.

Konservatuvar eğitmeni 
Gizem Şahin birbirinden eşsiz 
türkülerle dinleyenlerin beğe-
nisini kazandı. Solist Şahin’e 
eşlik eden Belediye konserva-
tuvarı ve Halk Eğitim Mer-
kezi eğitmenlerinden oluşan 
orkestra da konser boyunca 
büyük alkış topladı.

Vahit Sütlaş Sahnesi’nde 
gerçekleşen konsere çok 
sayıda vatandaş katıldı. Kon-
serin ardından gerçekleşen 
sürpriz ise herkese duygu 
dolu anlar yaşattı. Solist 
Şahin’e çiçeklerini takdim 
etmek üzere, babası (Niza-
miye Mahallesi Muhtarı) Ali 
Şahin davet edildi. Muhtar 

Şahin yaptığı konuşmada; 
“Sahneye çok yakışıyorsu-
nuz, bu sahneden türküler 
şarkılar hiç eksik olmasın. 
Giresun’un buna ihtiyacı var. 
Giresun’un çocukları her 
Perşembe bu sahnede. Bu 
gerçekten çok anlamlı bir 
şey. Ben gençlerimize ve biz 
dinleyicilere bu imkanı sunan 
Belediye Başkanımız Aytekin 
Şenlikoğlu’na çok teşekkür 
ediyorum.” dedi. Konuş-
manın ardından baba kız 
dakikalarca alkışlandılar. 

Türkü ve duygu dolu 
konser alkışlar eşliğinde son 
buldu.

Bektaş: ‘Binaya Çakılacak Tek 
Bir Çivinin Bile Takipçisiyiz’

Binanın Birinci Dünya Sava-
şı sırasında, Rus donanması 
tarafından bombalandığı da 
ifade edilmektedir.

19. yüzyıl Osmanlı mima-
risi ile inşa edilmiş olan bina, 
sahip olduğu siluet, konumu, 
bulunduğu çevreyle uyumlu 

yapısı ile bir buçuk asırdan 
fazla süredir ilimizin en estetik 
mimari eserlerinden biri olarak 
şehrin kültürel hayatında yer 
almış ve Kültür Varlığı olarak 
da tescillenmiştir.

Binanın üniversiteden alına-
rak Milli Emlak’a verilmesinden 
sonra misafirhane olarak kul-
lanılacağı yönündeki iddiaları 
kaygıyla izliyor ve varsa böyle 
bir düşünceden derhal dönül-
mesi gerektiğini açık bir dille 

ifade ediyoruz. “Dedi. 
Cumhuriyet Halk Partisi 

Merkez İlçe Başkanlığı ola-
rak binanın tarihi dokusunu 
bozacak tek bir çivinin dahi 
karşısında olacaklarını vurgu-
layan Bektaş, “Mayıs ayında 
tarihi binaya seramik kaplama 
yapılmasını idari şikayet ko-
nusu yaptığımız gibi bugün de 
misafirhane, pansiyon ve sair 
gerekçelerle restorasyon adı 
altında binanın tarihi dokusunu 

bozacak tek bir çivinin dahi 
karşısında olacağımızı açık bir 
dille ifade ediyoruz. 

Tarihi binanın, dokusuna za-
rar verilmeksizin yine tarihi bir 
amaca, örneğin bir şehir mü-
zesine özgülenmesi gerektiği 
düşüncesini destekliyor, Kent 
Konseyi’ni, şehrimizin tüm sivil 
toplum ve inisiyatif gruplarını, 
tüm Giresun kamuoyunu sü-
reci hassasiyetle takip etmeye 
davet ediyoruz.” diye konuştu.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Giresun Üniversitesi, Rektörlük 
Binasına sahip çıkamadı!..

‼Rektörlük, binasına 
sahip mi çıkamadı, yoksa 
Rektörlüğün bilgisi olma-
dan birileri binasına el mi 
koydu?..

***
- Giresun Merkez Sul-

tan Selim Mahallesinde, 
Osmanlı Padişahı Sultan 
II. Abdülhamit zamanında 
(1886 yılında) Giresun 
Hükümet Konağı olarak 
yaptırılmış olan,

- 1923 yılına kadar 
Giresun (Kazası) Hükümet 
Konağı olarak kullanılan,

- 1923’den 2004’e kadar 
Giresun Valiliği olarak kul-
lanılan,

- 2004 yılında Giresun 
Valiliği tarafından Kara-
deniz Teknik Üniversitesi 
Rektörlüğüne, Giresun 
Üniversitesi Rektörlük bina-
sı yapılması şartıyla tahsis 
edilen, 

- 17 Mart 2006 tarihinde 
Giresun Üniversitesinin 
kurulmasına müteakip, 
23 Mayıs 2007 tarihinden 
itibaren Giresun Üniversite-
si Rektörlük Binası olarak 
kullanılmaya başlanılan,

 Mülkiyeti Milli Emlak 
Müdürlüğüne ait, Giresun 
Üniversitesine tahsisli tarihi 
Rektörlük Binası’nın bu 
tahsisi, 

- Giresun Valiliği’nin tale-
bi üzerine,  

- Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı 

tarafından,14 Aralık 2022 
tarihinde, 

- Binanın boş olduğu 
ve tahsis amacına uygun 
kullanılmadığı gerekçesiyle 
kaldırılıyor!..

***
 Enteresan olan;
‼Bahis mevzuu bu 

tahsisin kaldırılma işlemi 
yapılırken Üniversite’den 
bilgi ve görüş de sorulmadı-
ğı, Rektör Sn. Yılmaz Can 
tarafından kamuoyuna (bilgi 
olarak!) açıklanıyor...

***
 İmdi, bu durumda 

esas sorulması gereken ve 
merak edilen husus:

- Böyle önemli bir tahsis 
kararı Rektörlüğün bilgisi 
olmadan nasıl alınabilir?..

- Üstelik aynı iktidar 
döneminde, aynı iktidarın 
atadığı bir Vali, Rektörün 
bilgisi olmadan böyle bir 
tahsis talebinden nasıl 
bulunabilir?..  

- Bir Bakan, (Rektörün 
bilgisine başvurmadan) 
böyle bir talebe nasıl olum-
lu bakabilir?..

- “Binanın boş olduğu 
ve tahsis amacına uygun 
kullanılmadığı gerekçesi” 
bir anlamda Üniversite 
Rektörlüğünün idarî zâfiyeti 
olarak yorumlanmasına 
vesile olmaz mı?

- Böyle bir karar ve iş-
lem, kurumlar arasında bir 
iletişim sıkıntısının olduğu-
na delil olmaz mı?..

KURUM PROJEYi YERiNDE iNCELEDi

Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu projenin geneli 

hakkında sunum yaparken, Ba-
kan Murat Kurum projeyi oldukça 
beğenerek yıllardır atıl durumda 
bulunan deniz kenarındaki 32 

dönümlük bir alanın yaşam alanı 
olarak vatandaşın kullanımına 
sunulmasının son derecece 
önemli olduğuna değindi. 

Kurum, Belediye ile ortaklaşa 
şekilde Giresun’a hizmet etme-
ye devam ettiklerini belirterek: 
“Giresun’umuz için sayın başka-
nımız ile yoğun mesai içerisinde-
yiz. Giresunlu hemşehrilerimize 
en güzel hizmetleri sunmak için 
devletimiz tüm imkanları ile bu 
güzel şehir Giresun’umuz için 
vatandaşlarımız için gece gündüz 
demeden çalışmaya devam 
ediyor.” dedi.

Bakan Kurum ve beraberin-

deki heyet daha sonra 3. derece 
kentsel sit alanı olan Zeytinlik 
Semti’ni gezdi. 

Belediye Başkanı Aytekin Şen-
likoğlu burada yaptığı sunumda, 
Zeytinlik Semti’nin Batı tarafında-
ki kamulaştırmayla ikinci bir Zey-
tinlik Evlerinin ortaya çıkartılaca-
ğını belirterek: “Zeytinlik Semti’ni 
baz alarak Kale çevresindeki 
yerleşim bölgesindeki 36 dönüm-
lük alanda kentsel dönüşüm sü-
recini başlattık. Bu alan içerisinde 
13 tescilli eser bulunuyor. Bu 
tarihi eserler korunarak kentsel 
dönüşüme başlayacağız ve 
diğer alanlarda da kamulaştırma 

devam edecek. Ayrıca Zeytinlik 
Semtinin bulunduğu Sokakbaşı 
mevkiinde de bölgenin mimari ya-
pısına uygun kadınlar pazarı inşa 
ederek, mevcut kadınlar pazarı 
ile oradaki yapıları temizleyerek 
yeşil alan oluşturuyoruz.” dedi.

Zeytinlik semtinin geçmişi 
izlerle dolu tarihi dokusuna hay-
ran kalan Bakan Murat Kurum 
ise Çevre Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanlığı olarak da ve-
receği destekle birlikte bu eşsiz 
semtte tarihi dokunun korunarak 
restorasyon ve kamulaştırma 
çalışmalarının tamamlanacağını 
kaydetti.

Bir dizi programlar 
için Giresun’u ziyaret 
eden Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum, 
Belediyenin projelerini 
yerinde inceledi

‘Bu Salonda Türküler 
Hiç Eksik Olmasın’

GİRESUN (AA) - Çevre, Şe-
hircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 
Murat Kurum, Giresun’da bazı 
ziyaretlerde bulundu, partililer ve 
vatandaşlarla bir araya geldi.

Önceki gün annesi vefat eden 
AK Parti Giresun Milletvekili Ce-
mal Öztürk’e, Görele ilçesindeki 
evinde taziye ziyaretinde bulu-
nan Kurum, daha sonra Tirebolu 
ilçesindeki ÇAYKUR Fabrikası’nı 
ziyaret etti. Kurum, ardından 

Giresun Belediyesince eski çöp 
alanında yürütülen “Doğu Park 
Galericiler Sitesi” projesini ve 
tarihi Giresun evlerinin yer aldığı 
Zeytinlik semtinde incelemeler-
de bulundu. AK Parti Giresun 
İl Başkanlığı’nda ilçe belediye 
başkanları ve AK Parti ilçe 
başkanları ile görüşen Kurum, 
Bulancak Millet Bahçesi’ni de 
ziyaret edip, vatandaşlara balık 
ekmek ikram etti.

Bakan Murat Kurum, 
Giresun’da partililer ve 
vatandaşlarla buluştu



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

419 Aralık 
2022 Pazartesi www.giresungundem.comGÜNDEM

GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Fatih TANRIVERDİ
0(530) 514 17 00

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

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

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

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

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

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

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

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

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

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

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

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

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

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

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

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

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

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

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
                                

   ENGİN MEYVACI 

BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

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

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

1 2

3
4 5

Her 
türlü insert 
tasarımızın 

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

olacak... VE
dahası...

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

Rektör Can, Yerel 
Basına sahip çıktı
Rektörlük makamında ya-

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

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

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

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

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

Merhaba sevgili dostlar, 
Merhaba değerli canlar, 
Eğer dinlemek isterseniz; 
Bugünkü sohbetimizde 

sizlere dinleyici olarak katıldı-
ğım çok güzel bir etkinlikten 
söz etmek istiyorum... 

Ancak izninin olursa, bu 
güzel etkinliği düzenleyen 
sivil örgütümüzü kısaca tanıt-
mak isterim... 

Kısa adı; HEGEM 
Parantez açılımı; Hayat 

Boyu Eğitim ve Kişisel Geli-
şim Derneği... 

Etkinliği düzenleyen; ilimiz-
de açılışını yaptığı günden 
bu yana sosyal ve kültürel 
anlamda başarılı çalışmala-
rın altına imza atan Giresun 
Şubesi... 

Bu kez organize ettiği 
etkinliğin konu 
başlığı; 

‘Giresun’daki 
Sivil Toplum Kuru-
luşlarının Kapasi-
tesinin Artırılması’ 
çalışması... 

Ve bu konuya 
bağlantılı olarak 
da; 

Doğal afetler 
konusunda AFAD 
yetkilisinin -bilgi 

sahibi olmayan-sivil 
halka bilinmeyen yararlı 
bilgilerin sunulması... 

Sunumun yapıldığı 
salon; 

Giresun-Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyo-
nu Dr. Hakan Güvenç 
Salonu... 

Tarih; 17 Aralık 2022 
(Cuma) 

Kapasitesi 50-60 kişi-
lik olan salon tamamen 
dolu... 

HEGEM Giresun 
Şube başkanı Rahman Çakır 
kürsüye geçiyor... 

Ve çok güzel bir ‘açılış’ 
sunumu yapıyor... 

Bilimsel verilerle yaptığı 
konuşmada diyor ki; 

“Ülkemiz, gelişmiş ülke-
ler ölçeğinde baktığımızda 
yüzde-sekiz oranında bir sivil 
örgütlenme görülüyor...

Çoğunluğu teşkil eden 
kesim ise sivil örgütlerde gö-
nüllü görev almamış durum-
da” diyor...

Ve konuşmasını şöyle 
özetliyor; 

“İnsanlar, içinde yaşadığı 
topluma gönüllük esasına 
dayalı katkılar sağlamalı... 

Bunları yapabilmesi içinde 
‘Sivil Örgütlere’ gönüllü üye 
olmalı... 

Ve ilimizde bu sayı çoğal-
tılmalı... 

Çoğaltıldıktan sonrada 
yapılan çalışmalar uluslarara-
sı alanlara taşınmalı” diye-
rek, çok anlamlı ve güzel bir 
konuşma yaptı... 

Ve açılış konuşmasını 
yaptıktan sonrada; 

İlimiz özelinde ve ülke ge-
nelinde yaşanan ‘Doğal Afet-
lerin’ nasıl meydana geldiğini 
ve nasıl önlemler alınacağını 
anlatmak içinde sözü AFAD 
Giresun temsilcisi Göksel 
ELİFOĞLU’na bıraktı... 

Hani her kim demişse; 
“Öğrenmenin yaşı yoktur” 

demiş ya... 
Vallahi ne yalan söyleye-

yim, bunu her kim demişse 
doğru söylemiş.. 

Yani demem o ki; 

Doğal afetlerde ‘ön-
lem alma’ konusunda 
meğer bilmediğiniz 
ne kadarda bilgiler 
varmış... 

Keşke bu ‘bilmedi-
ğimiz’ bilgeleri daha 
önceleri bilseydik de, 
bizler de evde çocuk-
larımıza ve okulda 
öğrencilerimize anlat-
saydık... 

-Deprem anında 
alınacak ilk önlemle-
ri... 

-Deprem sonrası yaşanan 
olaylarda kurtarma çalışma-
larında öne çıkan bilimsel 
ayrıntıları ve incelikleri... 

Bizim yaşadığımız bölge-
nin daha çok ‘sel ve heyelan’ 
bölgesi olduğu için; 

-Yapılaşma konusundan, 
yaşanan felaket günlerinde 
nasıl bir dayanışma ve pay-
laşım içine girilmeli? yaşanan 
olayları arşive alınmış video 
çekimlerle çok güzel bir su-
num yapıldı... 

Ve bunların yapılabilmesi 
içinde -gönüllük esasına da-
yalı- AFAD eğitimine katılmalı 
ve üye olmayı o kadar güzel 
ve anlaşılır bir dille anlattı 
ki sunumu yapan Göksel 
Elifoğlu;

Kendisini -can kulağıyla- 

dinletti herkese... 
Bu güzel anlatımıyla; 
Salonda biz dinleyenlerini 

pür-dikkat kendine odakladı... 
Ve yediden-yetmişe her-

kesin öğrenmesi ve bilmesi 
gereken çok yararlı bilgeler 
aktardı... 

Özetlersek, şöyle özetle-
mek isterim; 

Toplumun tamamını 
ilgilendiren bu tür toplantılar, 
küçük salonlara sıkıştırılma-
malı, daha büyük salonlarda 
yapılması düşünülse daha 
iyi ve daha verimli olur diye 
düşünenlerdenim açıkçası... 

Çünkü, böylesine yararlı 
ve güzel etkinlikler; 

Küçük salonlara sıkıştırıla-
rak ziyan edilmemeli... 

Ve birde en önemlisi, bu 
tür güzel etkinlikler sadece il 
merkezinde değil, diğer ilçe 
merkezlerinde de yapılması 
düşünülmeli... 

Hoş kalın, 
Hoşça kalalım, 
Sağlık ve esenlik içinde 

olalım... 
Ve sohbetimizle ilintili 

olarak da; 
Toplumsal çalışmalarda 

öncülük yapan sevil örgütlere 
üye olarak, bilimsel öğreti-
lerinden yararlanıp, bizlerde 
birer gönüllü olalım...

GÜZEL BİR ETKİNLİĞE KATILDIM 
VE İNANIN ÇOK YARARLANDIM 

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

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

15. HAFTA

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

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

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

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

19. HAFTA

2022-2023 Sezonu Spor Toto 
Süper Lig İlk Yarı Fikstürü

Türkiye Futbol Fe-
derasyonu (TFF) 
Başkanı Mehmet 

Büyükekşi, FIFA kokartlı eski 
hakem Cüneyt Çakır’a hak-
sızlık yapıldığını söyleyerek, 
“Aslında bir mesajı da jübile 
yaparak UEFA’ya verdik. Dedik 
ki; ‘Biz hakemimizi kesinlikle 
aşağıda görmüyoruz. Bizim 
için son derece kıymetli. Siz 
de kıymetini bilin’” ifadelerini 
kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
hakem camiasına yönelik 
önemli açıklamalarda bulundu.

2024 yılında Almanya’da 
yapılacak Avrupa Futbol 
Şampiyonası’nda birçok Türk 
hakemin görev almasını um-
duğunu dile getiren Büyükekşi, 
“Hakemlere, ‘Biz nasıl Cüneyt 
Çakır’a jübile yaptıysak, plaket 
verdiysek sizlere de vermek 
istiyoruz. Yeter ki siz de aynı 

başarıyı gösterin’ dedik. İki 
tane yeni FIFA hakemi atadık, 
burada da başarılı olun. Niye 
Dünya Kupası’nda hakemimiz 
olmasın?” şeklinde konuştu

“Bir mesajı da jübile 
yaparak UEFA’ya verdik”

Cüneyt Çakır’a haksız-
lık yapıldığı düşüncesinde 
olduğunu da aktaran Başkan 
Büyükekşi, “Onun için aslında 
bir mesajı da jübile yaparak 

UEFA’ya verdik. Dedik ki, ‘Biz 
hakemimizi kesinlikle aşağıda 
görmüyoruz. Bizim için son de-
rece kıymetli. Siz de kıymetini 
bilin’. Bu işin kişiselleşmemesi 
lazım. Cüneyt hocamıza da 
aynı şeyi söyledim. Biz Cüneyt 
Çakır olduğu için bu jübileyi 
yapmadık. İsmi başka bir şey 
olsaydı, aynı başarıları göster-
seydi yine yapardık. Bu diğer 
hakemlerimize de bir mesaj” 
diye konuştu.

‘Cüneyt Çakır’a haksızlık 
yapıldığını düşünüyorum’

Türkiye Futbol Federasyonu 
Merkez Hakem Kurulu, 

2022 - 2023 Futbol Sezonu Kış 
Semineri Antalya Calista Hotel’de 
yapıldı. Süper Lig hakem ve yar-
dımcıları, VAR kadrosu ile FIFA 

Kadın hakemleri 11-13 Aralık’ta; 
1. Lig hakem ve yardımcıları, 
FIFA Kadın yardımcı hakemleri, 
Kıbrıs Süper Liginden 2 hakem 
ve 2 yönetici 13-15 Aralık’ta, 
Süper Lig, 1. Lig gözlemcileri ve 

Üst Klasman Mentörleri de 15-16 
Aralık tarihleri arasında MHK Kış 
Semineri’ne katıldılar.

13 Aralık’ta TFF Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreter 

ile birlikte MHK Kış Semineri’ne 
katılım sağlayarak, her iki grupta 
bulunan tüm hakemlere hitaben 
konuşma yaptı.

MHK Başkanı Sabri Çe-
lik, MHK Başkan Vekili (VAR 

Koordinatörü) Murat Ilgaz, MHK 
ve Ulusal Eğitimcilerimiz 11-16 
Aralık tarihleri arasında MHK Kış 
Semineri’nde tam kadro yer aldı.

Eğitimlerde; MHK Başkan 
Vekili (VAR Koordinatörü) Murat 
Ilgaz, TFF’nin Hakem Danışma-
nı Hugh Dallas ve UEFA VAR 
eğitimcisi/TFF VAR Danışmanı 
Pawel Gil tarafından hakemlere 
UEFA ve IFAB klipleri kullanıla-
rak, en güncel bilgilerle teknik 
konularda grup çalışmalarıyla 
aktarım sağlandı. Bu seminerde 
ayrıca MHK EPAK Üyesi Sürhat 
Müniroğlu, Baki Tuncay Akkın ve 
Bülent Gökçü ofsayt konusu ile 
ilgili olarak güncel klipler üzerin-
den eğitim yaptı.

Seminer boyunca MHK Fizik-
sel Gelişim Birimi tarafından her 
gruptaki hakemlere Yo-Yo testi; 
yardımcı hakemlere Ariet testi uy-
gulanmış, tüm hakemlerin vücut 
ve yağ ölçümleri alındı.

Kış seminerinde motivasyo-

nun arttırılabilmesi için hakem 
gruplarında Bowling turnuvası ile 
rekreatif etkinlik düzenlendi.

Yine hakem gruplarında 
“Sağlık” konusundaki farkındalığı/
bilinci arttırmak ve TFF Sağlık 
Kurulu ile olan işbirliğini sürdü-
rülebilir hale getirebilmek için 
Sağlık Kurulu üyeleri Prof. Dr. 
Mehmet Kurtoğlu ve Dr. Turabi 
Yerli tarafından farklı konularda 
sunumlar yapıldı.

Ayrıca; seminerin ilk günün-
de yardımcı hakemliği bırakan 
Alpaslan Dedeş, Erdinç Sezer-
tam, İsmail Şencan ve seminerin 
gözlemci bölümünde ise Hakem 
İşleri Koordinatörlüğü bünyesinde 
uzun yıllar gözlemci ve mentör 
sorumlusu olarak hizmet veren 
Sevinç Ceyran’a MHK Başka-
nı Sabri Çelik tarafından Türk 
hakemliğine katkılarından/hizmet-
lerinden dolayı plaket ile Süper 
Lig hakem ve gözlemcilerinin 
imzaladığı formalar takdim edildi.

MHK Kış Semineri Yapıldı

Türkiye Futbol Fe-
derasyonu Futbol 
Gelişim Direktörlü-

ğü tarafından düzenlenen 
2022-2023 Dönemi UEFA 
Pro Lisans Antrenör Eğitim 
Programı’nın ikinci yüz yüze 
eğitim etabı İstanbul’da 
yapıldı.

Liderlik temalı bu modü-
lün açılışında ilk olarak TFF 

Futbol Gelişim Direktörü 
Oğuz Çetin yönetiminde, ile-
tişim konulu bir önceki etaba 
dair bir geri bildirim seansı 
gerçekleştirildi. ‘Antrenör ve 
Liderlik’, ‘Antrenör ile Takım 
Kaptanının Paylaşacağı So-
rumluluklar’, ‘Problem Çözme 
ve Karar Verme’ konularının 
ele alındığı programda, aday 
antrenörler ödev sunumlarını 

da yaptı.
UEFA Pro Lisans Antrenör 

Eğitim Programı’nda, Adana 
Demirspor’un teknik direktö-
rü Vincenzo Montella, aday 
antrenörlerle bir araya geldi. 
İtalyan çalıştırıcı, FGD Teknik 
Koordinatörü Dr. Erden Or’un 
moderatörlüğünde gerçek-
leşen sohbet toplantısında 
liderlik kavramına bakışını ve 

kendi liderlik tarzını anlattı. 
Aday antrenörlerin sorularını 
yanıtlayan Montella, futbolcu-
luk ve antrenörlük yaşamın-
dan örnekler vererek dene-
yimlerini paylaştı.

TFF Futbol Gelişim Direk-
törü Oğuz Çetin, programın 
ikinci aşamasının sona erme-
sinin ardından yaptığı de-
ğerlendirmede üç gün süren 
yoğun ve verimli bir eğitimi 
geride bıraktıklarını söyledi. 
Her etapta aday antrenörlerin 

derslere katkısının arttığını 
vurgulayan Çetin, Adana 
Demirspor Teknik Direktörü 
Vincenzo Montella’ya da 
katılımından dolayı teşekkür 
etti. Oğuz Çetin, 20-24 Mart 
2023 tarihleri arasında ger-
çekleştirilecek üçüncü modül 
öncesinde aday antrenörlerin 
katılacağı online eğitimlerin 
düzenleneceğini, aday ant-
renörlerin bu süreçte verilen 
ödevlerle ilgili sunumlar 
yapacaklarını ve bu sayede 

eğitimde süreklilik sağlanaca-
ğını belirtti.

Üçü teorik eğitimler, ikisi 
saha uygulamaları, biri ise 
bitirme projesi olmak üzere 
toplam 6 yüz yüze eğitim 
modülünden oluşan UEFA 
Pro Lisans Antrenör Eğitim 
Programı’na 24 aday antre-
nör katılıyor. TFF Futbol Ge-
lişim Direktörü Oğuz Çetin’in 
yönetiminde gerçekleştirilen 
program, 2023 yılının Eylül 
ayında sona erecek.

24 aday antrenör ter döküyor



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.
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YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

FIRAT AKYOL TV
YOUTUBE KANALI

Dünyaya Açılan Pencereniz
Sizin Kanalınız

YouTube

ABONE OLMAYI UNUTMAYIN!

28 Çotanaklar 
Derneği Başka-

nı Yalçın Şirin, “Bizler 
çocukluğu Giresunspor 
sevdasıyla yoğrulmuş ve 
kuruluşundan bu güne 
kadar her anında bulun-
muş, iyi gününde kötü 
gününde hep yanında 
olmuş 28 Çotanaklar 
Derneği olarak son 
günlerde takımımızın 
başında dolaşan bu kara 
bulutların bir an önce da-
ğılmasını acele bir şekilde 
bekliyoruz” dedi.

Şirin yaptığı açıklama-
da, tüm Giresunluları hep 
birlikte ‘Giresunspor’ diye 
haykırmaya çağırdı. Gire-
sunspor’un süper ligden 
düşmesi halinde herkesin 
küme düşeceğinin altını 
çizen Şirin şunları kaydetti;

“Derneğimiz kuruldu-
ğu günden bu güne hep 
siyasetten uzak durmuş 
ve ilkeli seviyeli bir yöne-
tim oluşturarak her siyasi 
oluşuma eşit mesafede 
olmuştur ve olmaya devam 
edecektir. Fakat şurası asla 
unutulmamalıdır mesele 

Giresunspor olunca kimse 
kusura bakmasın bizi yöne-
tenler valisinden belediye 
başkanına oradan Gire-
sun milletvekillerine kadar 
herkes bu taşın altına 
ellerini koymaları gerekir, 
aksi halde değil 3 puan 
silinmesi bu takım düşerse 
bilinsin ki herkes düşer! Bu 
arada tavrımız hep Gire-
sunspor’dan yana iken bi-
rilerinden duyduğumuz ka-
darıyla aralarındaki rövanş 
yada adı her ne konusu ise 
bizlerin yeşil-beyaz renk 
ve Çotanak arması Gire-
sunspor’umuzun üzerinden 
lütfen ellerinizi çekin! Birlik 
beraberlik içinde hep birlik-
te sadece Giresunspor diye 
haykıralım”

ŞİRİN ‘GİRESUNSPOR 
DİYE HAYKIRALIM’

Giresunspor’da Pazar 
gününden itibaren 
rota iç sahada Teco 

Karacabey Belediyespor ile 
oynanacak Ziraat Türkiye 
Kupası maçına çevrildi.

 Beşiktaş ile oynadığı ve 
5-3 kaybettiği mücadelenin 
ardından Antalya’daki hazır-
lık kampını tamamlayarak iki 
günlük izine çıkan Yeşil-be-
yazlılar, Pazar günü tesislerde 
toplandı ve ardından kupada 
Bursa ekibiyle Çarşamba günü 
yapacağı maçın hazırlıklarına 
başladı

PİYANGO !
FIFA’nın, Dünya Kupası’n-

da oynayan futbolcular için 
kulüplere yaptığı ödemeden 
Giresunspor da payını alacak. 
FIFA’nın oyuncunun turnu-
vada kaldığı süre boyunca 
günlük 10 bin dolar şeklinde 
gerçekleşen ödemelerinden 
futbolcunun son 2 sezonda 
forma giydiği tüm kulüpler 
faydalanıyor. Geçen sezon Gi-
resunspor’un kadrosunda yer 
alan Aziz Behiç Avustralya milli 
takım formasıyla Dünya Kupa-

sı maçlarında boy göstermişti. 
Giresunspor’un bu oyuncu için 
FIFA’dan 79634 dolar alacak.

YİNE BORÇ 
Yeşil-beyazlıların geçen 

sezon 
Benfica’dan 
kiralık olarak 
kadrosuna 
dahil ettiği 
Chiquin-
ho’ya 400 
bin EURO 
borcunun 
olduğu öğre-
nildi. Porte-

kizli futbolcu alacaklarını tahsil 
edemediği için FIFA’ya başvur-
du. FIFA, Giresunspor’dan bu 
parayı en kısa sürede öde-
mesini isterken, Yeşil-beyazlı 
kulübün zaman kazanmak için 
CAS’a başvurduğu edinilen 
bilgiler arasında. 

İLGİNÇ İŞLER!
Giresunspor’da ilk yarı-

nın kalan maçları öncesinde 
Sergen konusunda önemli 
gelişmeler yaşanıyor. Bildiğiniz 
gibi savunmanın göbeğinde 
görev yapan Alexis Perez ve 
Ramon Fenerbahçe maçında 

gördükleri sarı kart ile cezalı 
duruma düşmüştü. Hatayspor 
maçı öncesinde kadrosunda 
tecrübeli stoper olmamasına 
rağmen Başkan Hakan Kara-
ahmet’in kararı doğrultusunda 
Sergen kadro dışı bırakılmıştı. 
Transfer tahtasının kapalı 
olmasından dolayı benzer 
durumdaki kulüpler ellerindeki 
oyuncuyu tutmaya çalışırken, 
Giresunspor’daki bu gelişmeye 
anlam verilememişti. Yönetim 
şimdi ise kulüp bulmasına izin 
verdiği Sergen’i geri çağırdı 
ve antrenmanlara katılmasını 
istedi. 

İlginç işler oluyor
Dünya kupasına verilen arayı Antalya’da değerlendiren Giresunspor
evine geri dönüş yaptı ve hem kupa hem lig çalışmalarına başladı

Yesevi Alperenler Derneği Görele 
ilçe teşkilatı tarafından Bölgesel 

Amatör Lig (BAL) 4. Grubunda mücadele 
eden  Görelespor’u desteklemek amacıyla 
DEREKIYISI KARAZIPKALILAR adıyla 
kurulan taraftar grubu,Pazar günü oyna-
nanan Atakum Belediyespor maçı öncesi  
Görelespor’un idmanını ziyaret ederek 
teknik heyet ve futbolculara tatlı ikramında 
bulundular. 

 Görelespor’u desteklemek amacıyla 
DEREKIYISI KARAZIPKALILAR adıyla 
kurulan taraftar grubu Yesevi Alperenler 
Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği,-
Doğu Karadeniz Bölge Sorumlusu Görele 
ilçe Başkanı Gençaga Köse,Erkan Kuğu, 

Barış Köse ve Erdem Kasım, her zaman 
takımın yanında olacaklarını ifade ettiler. 

Köse”Spor Dostluk, Barış, Kardeşliktir.
Biz Yesevi Alperenler Derneği ve DE-
REKIYISI KARAZIPKALILAR taraftar 
grubu olarak daha önce olduğu gibi  yine 
tribünde sonuna kadar desteğimizi vere-
ceğiz.Sonuç ne olursa olsun her zaman 
yanınızdayız”dedi.

Takımlarına Sahip Çıktılar…


