
Sayı: 5859Sayfa: 1 Yıl: 18 Fiyatı: 75 Kuruş

Giresun  Trabzon Sahil Yolu
Dereli Kavşağı No: 1 

GİRESUN

EPosta: 
bereket.gubre@hotmail.com 

SANAYi TiCARET LiMiTE ŞiRKETi
BEREKET iNSAAT

GÜNDEM
GiRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

ŞABAN KARAKAYA
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(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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Kuzgun Köyü Mer-
kez Cami İmamevi 
İnşaatına Başlandı

SAYFA 3’TE

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

BENİ FAKÜLTELERİNE 
DAVET ETTİLER

BİZE CAN AKENGİN’İ 
ANLAT DEDİLER
(Yazısı Sayfa 4’te)

Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı, yönetmenliği-
ni ise Erdoğan Cüneyt Kamanoğlu’nun 

yaptığı ‘Haybeden Gerçeküstü Aşk’ adlı tiyatro 
oyunu Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde 
tiyatro severlerle buluştu.

Giresun Baro Başkanı Soner Karademir ve 
diğer avukatların oynadığı oyun izleyenlere 
keyifli dakikalar yaşattı.

Belediye Başkanı Tolga Erener, Giresun 
Barosu Tiyatro Kulübü tarafından oynanan 
oyunda rol alan meslektaşlarını emeklerinden 
dolayı kutlayarak, başarılar diledi.

Görele’de ‘Haybeden Gerçeküstü 
Aşk’ Adlı Tiyatro Oyunu Sahnelendi
Giresun Barosu Tiyatro Kulübü tarafından Görele Belediyesinin des-
tekleriyle ‘Haybeden Gerçeküstü Aşk’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Giresun  İl Emniyet 
Müdürü Recep GÜZELYA-
ZICI; öğrencilerle buluş-
tu. 15 Temmuz Şehitler 
Anadolu Lisesi  tarafından 
organize edilen “Kariyer 

Günleri” programına katı-
lan Güzelyazıcı öğrenci-
lere mesleğin inceliklerini 
anlattı.Öğrencilere polislik 
mesleği hakkında bilgi de 
veren Güzelyazıcı büyük 

ilgi gördü... Okul Müdürü 
Hasan Mındız ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi ve Müdür Güzelya-
zıcı’ya teşekkür etti. 

Haber: Hakan Çelebi

İl Emniyet Müdürü Güzelyazıcı
Öğrencilerle Buluştu!..

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanı 

Murat KURUM Bulancak Millet 
Bahçesi’nde yaptığı 
incelemelerin ardından 
gençler ile buluştu ve 
sorularını aldı. 

Gerçekleştirilen 
buluşmada yer alan 
BUFAP Gönüllü Yöne-
ticileri, engelli hizmet 
aracı ve bir çok konu-
da Bakan KURUM’a 
talepte bulunduklarını 
belirterek açıklamada 
bulundular.

Konu ile ilgili BUFAP tarafın-
dan yapılan açıklamada; 

“Çevre Şehircilik Ve İk-

lim Değişikliği Bakanı Murat 
KURUM’un katılımıyla gerçek-
leşen programda taleplerimizi 

ilettik. Engelli hizmet aracı 
konusunda Bulancak’a 
hibe çalışması olabilir mi 
sorusuna karşılık Sayın 
Murat KURUM Bulancak 
Belediyesi Başkanı Sayın 
Recep YAKAR’a ‘Sayın 
başkan arkadaşlara bir 
araç alıp hizmetlerine tah-
sis eder misin?’ ifadelerini 
kullandı, bunun üzerine 
salonda yüksek alkış oldu. 

SAYFA 2’DE

BAKAN KURUM’DAN 
BUFAB’A TAM NOT!..

BUFAP Gönüllü Yöneticileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişlikliği Bakanı Murat KURUM’un 
Bulancak Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen bir programına katılarak taleplerini iletti

Çakıroğlu, “Siyaset bir 
hizmet yarışıdır. Bir bayrak 
yarışıdır. Her Giresunlu 
milletvekili gibi Giresunumu-
zun il ilçe köylerinin sorunla-
rını Ankara’ya taşıyıp 
çözüm üretmektir. 
Devletimizin hizmet-
lerini halkımızdan 
esirgemeden Giresu-
numuzun kalkındırma-
sını kendilerine görev 
bilmektir.” şeklinde 
konuştu

Çakıroğlu”18 yıldır 
Ak Partimin bana 
verdiği görevleri layı-

kıyla yaptım. İl genel meclisi 
yöneticiliğimde Giresunumu-
zun ilçelerimizin köylerimizin 
her türlü sorunlarını partimi-
zin yönetimini ile birlikte di-

lek ve temennilerini yerinde 
getirdik. İl içle muhtarlarıyla 
daima iletişim içerisinde bü-
tün sorunlarını çözmeyi ken-
dimize görev bildik.  Çözüm 

üretmeye de devam 
ediyoruz. Ulaşama-
dığımız köylerimiz 
kalmadı. Ak Partimize 
hizmet eden milletve-
killerimiz ile beraber 
var gücümüz ile bütün 
hemşehrilerimizin 
taleplerini severek 
ve isteyerek yapmayı 
devamlıda sürdürece-
ğiz.  2’DE

Çetin Çakıroğlu İddialı
AK Parti Milletvekili aday adayı Çetin Çakıroğlu, seçilmesi halinde halkın sesi olmayı hedeflediğini söyledi

Tokul Adaylığını Açıklıyor
İyi Parti il kong-

resi için geriye 
sayım sürerken, 

Başkan adaylarından 
Kamil Tokul bugün 
saat 13.30’da bir 
basın toplantısı dü-
zenleyecek..Tokul’un 
kongre öncesi önemli 
mesajlar vermesi 
bekleniyor.Daha önce 
de partide başarılı bir 
il başkanlığı yaparak 
iz bırakan Tokul’un 
tabandan ciddi destek 
gördüğü öğrenildi. 

Haber:
Mustafa Cici
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

İnşaatına Başlandı

Tirebolu Kuzgun Köyü 
Merkez Camii İmamevi 

40 yıla yakın kullanıldıktan 
sonra bu yaz yenisi yapılmak 
üzere yıkılmış ve hafriyatı da 
taşınmıştı. İmamevi inşaatı-
na iki kat olarak başlandı.

Konuyla ilgili bilgi veren 
Kuzgun Köyü Muhtarı Sedat 
Gündüz “İmamevi inşaa-
tına hayırlısı ile başladık. 
İki kat olarak planladığımız 
evimizin alt katını bayanla-
ra kuran kursu yeri olarak 
dershane, cenaze ve sair 
etkinliklerde ikram yeri ol-
mak üzere mutfak ve gasil-
hane yeri olarak planladık. 

Üst kati da imamevi olarak 
kullanılacak. Köyümüzde-
ki yardımları biz burada 
muhtarlık ve ihtiyar heyeti 
olarak organize edeceğiz. 
Gurbetteki hemşerilerimiz 
de derneğimiz vasıtasıyla 
bu yardımları organize ede-
bilirler. Bu konuda Kuzgun 
Köyü Derneği Başkanımız 
Kaya Kısacık ile irtibata ge-
çebilirler. Az çok demeden 
herkesin yardımına ihtiyacı-
mız var. Bir an önce bitirip 
imamımızı evine taşımak 
istiyoruz. Şimdiden yardım 
edecek herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.

Bulancak Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü tarafından, merkezde 
bulunan okullarda çevre ve trafik 
güvenliği uygulaması başlatıldı.

Zabıta Müdürü Ünal Bay-
dere, “Belediye Başkanımız 
Sayın Recep Yakar’ın talimatları 
doğrultusunda ilçemiz 
merkezinde bulunan 
ilk ve orta öğretim 
okulları çevresinde 
öğrenciye satış yapan 
esnaf ve seyyarlara 
yönelik denetimlerimizi 
artırdık. Mevcut uygu-
lamalarımıza ek olarak 
da; okulların açılış ve 
dağılış saatlerinde 

ekiplerimiz tarafından alınan 
önlemlerle trafik güvenliği ve 
çevre güvenliği uygulaması 
başlattık. Uygulamalarımız 
öğrencilerimizin emniyeti ve 
sağlığı açısından yıl boyunca 
devam edecektir” dedi.

Zabıta’dan okul 
önlerinde güvenlik 

uygulaması başlatıldı

Bulancak Belediye Baş-
kanı Recep Yakar, rutin 

Belediye çalışmalarından fırsat 
buldukça ziyaretlerde buluna-
rak, hayatın olağan akışında 
vatandaşların sevinç ve üzün-
tülerine de ortak oluyor.

Gün içerisinde ilk önce 
Bulancak Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden 
Başkan Yakar, Teknofest 
başarıları ile ilgili Okul Müdürü 
Turgut Hacınoğmanoğlu ve 
Elektronik Öğretmeni Ekran 
Kaşık’a plaketlerini  takdim 
ederek, “İlçemiz adına kendi-
lerine teşekkür ediyor, başa-
rılarının devamını diliyorum. 

Öğrencilerimizi de başarılı 
çalışmalarından dolayı kutlu-
yorum” dedi. Hemen ardından 
Şehit Mehmet Bayar Anadolu 
Lisesi Müdürlüğü’ne atanan 
Sedat Bulut’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunan Başkan 
Yakar, “Müdürümüze yeni 
görevinde başarılar diliyorum” 
temennisinde bulundu.

Son olarak geçirmiş olduğu 
rahatsızlık nedeniyle evinde 
istirahat eden Cemal Takır’a 
geçmiş olsun ziyaretinde 
bulunan Başkan Yakar, “Cemal 
abimize ve onun şahsında 
tüm hastalarımıza acil şifalar 
diliyoruz” diye konuştu.

Başkan Recep Yakar’dan ziyaretler
Zırhlama Projesi İçin 
Geriye Sayım Başladı

Giresun Eğitim ve 
Araştırma Hastane-

si,radyoterapi ünitesi cihazı 
için açıklama yaptı.

Buna göre yeni cihaz için 
geri sayım başladı.Açıkla-
mada”Kliniğimizde 1 adet  
VARIAN marka TRILOGY 
model lineer hızlandırıcı te-
davi cihazı LINAC ve 1 adet 
GE marka tomografi cihazı 
bulunmaktadır. Ankara Nu-
mune Hastanesinden hibe 
olarak gelen cihazlarımızın 
kurulumu gerçekleşmiş ve 
yoğun uğraşlardan sonra 
çalışır hale getirilmiştir. 
LINAC cihazı kurulumundan 
sonra yapılan testler ve 
ölçümler sonucunda yan iki 
duvar komşuluğunda olması 
gerekenden yüksek radyas-
yon dozları tespit edilmiştir. 

Sonrasında  Nükleer Düzen-
leme Kurumu (NDK) davet 
edilip cihaza lisans vere-
bilecek bu kuruluş tarafın-
dan saha ölçümleri yapılıp 
gerekli ek zırhlama raporları 
alınmıştır. Aynı süre içinde 
tedavi LINAC cihazımız 
bakım onarım anlaşması 
yapılmıştır. NDK nın vermiş 
olduğu ek zırhlama raporu 
baz alınarak zırhlama pro-
jesi oluşturulmuştur. Yakın 
bir tarihte zırhlama projesi 
inşaat yapımı için anlaşma 
sağlanmıştır. Ek zırhlama 
işlerinin ardından cihaz için 
gerekli belge ve lisanslar 
alındıktan sonra son ölçüm 
ve testlerin ardından kliniği-
miz hasta alımına başlaya-
caktır” denildi.

Haber: Osman Yılmaz

BAKAN KURUM’DAN BUFAB’A TAM NOT
BUFAP Gönüllü Yöneticileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişlikliği Bakanı Murat KURUM’un 

Bulancak Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen bir programına katılarak taleplerini iletti

Salondan ayrılmadan 
önce bakan KURUM 
ve Sayın Recep YA-

KAR ile yaptığımız görüşmede 
ise Sarayburnu Camii önün-
deki sahil tarafındaki bulunan 
üst geçide engelli rampası 
yapılması ve Bulancak Millet 
Bahçesinde yer alan seyir 
teraslarında engelli rampası 
yapılması taleplerini de ilettik,  
Bakan KURUM Sayın Re-
cep YAKAR’dan bilgi alarak 

yapılacağını söyledi. Verilen 
sözler yerine getirilecek mi? 
Bulancak Belediyesi engelli 
vatandaşlarımız için engelli 
hizmet aracı tahsis edecek mi? 
Üst geçide ve seyir terasına 
rampalar yapılacak mı? Bu ta-
leplerimiz ne zaman gerçekle-
şecek? Sayın Murat KURUM’a 
ve Sayın Recep YAKAR’a ilgi 
ve alakası için çok teşekkür 
ederiz.” ifadelerine yer verildi..

Haber: Osman Yılmaz

Çetin Çakıroğlu İddialı
AK Parti Milletvekili aday adayı Çetin Çakıroğlu, seçilmesi halinde halkın sesi olmayı hedeflediğini söyledi

Sayın Cumhurbaşkanı-
mız RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN’ ın    Gire-

sun halkına ayrı bir sevgisi var. 
Bizler de bu sevgiyi hizmetler-
le Giresunumuza hep beraber 
el ele verip kazandıracağız.

Giresunumuzu ticaretle 
turizmle sanayileşme ile ileriye 
taşıyıp işsizliğin de çözüm 
yollarını aşmayı başaracağız. 
Ak partimizde her kim seçi-
lirse seçilsin hizmet etmek 
bizim için şereftir, onurdur. Bu 
zamana kadar Giresunumuza 
hizmet eden tüm vekillerimizle 

saygı ve sevgi ile hep beraber 
çalıştık bundan sonrada böyle 
devam edecektir. Bizler de 
Giresunumuza layık olmak için 
milletvekilliğine hazır olduğu-
muzu siz Giresunlu saygıde-
ğer hemşehrilerimize Giresun 
ilinden Merkez adayıyım. 
Hemşehrilerimin teveccühüne 
saygı duyuyorum. Seçilsem de 
seçilmesem de ben Giresunu-
mun il ve ilçeleri için çalışmaya 
devam edeceğim. En derin 
saygı ve sevgilerimle Giresun 
halkını kucaklıyorum”dedi. 

Haber: Fethi Karakaya



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

323 Aralık 
2022 Cuma www.giresungundem.com

23 aralik 2022 basin ilan

12 (Oniki) Aylık BT (Bilgisayarlı Tomografi) Raporlama Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık  ihale usulü  ile  ihale edilecek olup, teklifler 
sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İKN : 2022/1408615
1-İdarenin
a) Adı : GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b)  Adresi  :  Osmaniye  Mah.  Yüzbaşısuyu  Cad.  Hastane  Sok.  No:11  Merkez/GİRESUN  28100 
GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542602000 - 4542602055
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : 12 (Oniki) Aylık BT (Bilgisayarlı Tomografi) Raporlama Hizmeti Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem - 12 (Oniki) Aylık BT (Bilgisayarlı Tomografi) Raporlama Hizmeti 
Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)  Yapılacağı/teslim  edileceği  yer  :  Prof.  Dr.  A.  İlhan  Özdemir  Devlet  Hastanesi,  Bulancak 
Devlet Hastanesi, Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi, 
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tirebolu Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 365(ÜçyüzAltmışBeş) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.01.2023 - 10:00
b)  İhale  komisyonunun  toplantı  yeri  (e-tekliflerin  açılacağı  adres)  :  Giresun  İl  Sağlık Müdürlüğü 
Toplantı Salonu Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sk. No:11 Merkez / GİRESUN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için 
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1-  İnternet  ortamında  görüntü  transferini  sağlayan  programın  uyumluluğunu  belgeleyen  DICOM 
organizasyonu tarafından onaylanmış “DICOM conformance” belgesini yeterlilik bilgileri  tablosunda 
beyan etmek zorundadırlar. 
2- Firma internet üzerinden yapacağı görüntü transferinin ve göndereceği raporların ilgisiz kişi veya 
kuruluşların  eline  geçmemesi  ve  hasta  mahremiyetinin  korunması  konusunda  gerekli  donanım 
ve  yazılımlara  sahip  olmalıdır.  Bunu  sağlayan  yazılım  ve  donanıma  ait  belgeler  yeterlilik  bilgisi 
tablosunda beyan etmek zorundadırlar.
2-İHE belgelerinin geçerliliğini  ispatlayan URL:https://connectathon-results.ihe.net/ sayfasında yer 
alması  gerekmektedir  veya  İstekliler    teklif  ettiği  görüntü  transferi  ve  yazılım  programının  onaylı  
IHE( Integrating Health Enterprise) uyumluluğu belgesini yeterlilik bilgileri  tablosunda beyan etmek 
zorundadırlar. 
Sağlık Bakanlığı Kayıt ve Tescil Bilgi Sistemine kayıtlı olma durumu ile ilgili olarak;
1- İhalede hizmeti yürütecek olan firmaya veya hizmetin yürütüleceği PACS yazılımına ait firmaya ait 
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kayıt ve Tescil Bilgi Sistemine kayıtlı olduğuna dair belgeyi 
yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek zorundadırlar.
PACS yazılımı hizmeti yürütecek olan firmaya ait değil  ise, PACS yazılımını kullanacağı firma  ile 
imzalamış olduğu Bayilik Sözleşmesini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek zorundadırlar.
Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesiyle ilgili olarak;
1-  Hizmeti  yürütecek  olan  firmaya  veya  hizmet  aşamasında  kullanılacak  olan PACS Yazılımının 
firmasına ait Hizmet Yeterlilik Belgesini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek zorundadırlar.
Diğer kriterler;
1-  Tıbbi  Cihaz Yönetmeliği  uyarınca,  isteklilerin  T.C.İlaç  ve  Tıbbi  Cihaz  Ulusal  Bilgi  Bankası”na 
(TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt bildirimi olduğuna dair belgeyi yeterlilik bilgileri 
tablosunda beyan etmek zorundadırlar.
2-  İstekli  teklif  ettiği  ürünün  imalatçısı  veya  ithalatçısı  olmadığı  durumlarda,  ürünün  tedarikçisi 
firmanın  bayisi  olduğuna  dair  bayilik  (yetki)  belgesini  yeterlilik  bilgileri  tablosunda  beyan  etmek 
zorundadırlar.
3-  Raporlandırma  hizmeti  için  kurulacak  sistemin  oluşabilecek  sistemsel-operasyonel  talepler, 

problemler  ve  öneriler  için  kurum-firma  arasında  bağlantının  hızlı  ve 
etkili  olması  için  yazılımın  kendi  içerisinde  7/24  interaktif  talep-çözüm 
özelliği  bulunması  gereklidir.  Bu  özellik  bulunmayan  Teleradyoloji’de 
kullanacak  sistem  kesinlikle  kabul  edilmeyecek  olup  yeterlilik  bilgisi 
tablosunda yazılımın özelliği beyan edilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, 
ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/
kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5  İhale  konusu  alımın  tamamı  veya  bir  kısmı  alt  yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6  Tüzel  kişi  tarafından  iş  deneyimini  göstermek  üzere  sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması 
halinde,  Türkiye  Odalar  ve  Borsalar  Birliği  veya  yeminli  mali  müşavir 
ya  da  serbest  muhasebeci  mali  müşavir  veya  noter  tarafından  ilk  ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin 
taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin 
taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri 
tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, 
ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler 
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.  Resmi  veya  Özel  Kurum  veya  Kuruluşlara  yapılan  her  türlü 
MR veya bilgisayarlı tomografi raporlama hizmeti veya her türlü Radyolojik 
Tetkik Raporlama ve/veya Tıbbi Görüntüleme Hizmeti alımı işleri benzer 
iş olarak kabul edilecektir. Bu belgeyi yeterlilik bilgileri  tablosunda beyan 
etmek ve istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar.  
5.  Ekonomik  açıdan  en  avantajlı  teklif  sadece  fiyat  esasına  göre 
belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 
15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.  İhale  dokümanı  EKAP  üzerinden  bedelsiz  olarak  görülebilir.  Ancak, 
ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale 
dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.  Teklifler,  EKAP  üzerinden  elektronik  ortamda  hazırlandıktan  sonra, 
e-imza  ile  imzalanarak,  teklife  ilişkin  e-anahtar  ile  birlikte  ihale  tarih  ve 
saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.  İstekliler  tekliflerini,  her  bir  iş  kaleminin  miktarı  ile  bu  iş  kalemleri 
için  teklif  edilen  birim  fiyatların  çarpımı  sonucu  bulunan  toplam  bedel 
üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine 
ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11.  İstekliler  teklif  ettikleri  bedelin  %3’ünden  az  olmamak  üzere  kendi 
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.  Verilen  tekliflerin  geçerlilik  süresi,  ihale  tarihinden  itibaren  120 
(YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı  düşük  teklif  değerlendirme  yöntemi  :  Teklifi  sınır  değerin  altında 
kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01754847)

12 (ONİKİ) AYLIK BT (BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ) RAPORLAMA HİZMETİ ALIMI GİRESUN 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Keşap’a 4 Milyon TL Yatırım
Coruh Elektrik Dağıtım 

A.Ş. (Çoruh EDAŞ), 
29 bin 551 kilometre-

karelik yüzölçümü üzerinde Art-
vin, Giresun, Gümüşhane, Rize 
ve Trabzon illerinde toplam 61 
ilçede yaklaşık 1,5 milyon abo-
neye kesintisiz dağıtım hizmeti 
vermek üzere yatırımlarına ara-
lıksız devam ediyor. Ulaşılması 
zor olan köylere dek her yere 
elektrik dağıtım hizmeti sunan 
Çoruh EDAŞ, Keşap ilçesine 
toplam 4 Milyon TL yatırım 
gerçekleştirdi. 

Zorlu arazi koşullarına karşın 
özverili ekipleriyle çalışmala-
rını aralıksız sürdüren Çoruh 
EDAŞ, faaliyet bölgesinde 
köylerden mezralara kadar her 
alana modern elektrik dağıtım 

teknolojisini taşıyor. Yatırımla-
rına her geçen gün bir yenisini 
ekleyerek abonelerine daha 
verimli ve kesintisiz hizmet ver-
mek için çalışan Çoruh EDAŞ, 
bu yıl Giresun’un Keşap ilçe-
sindeki birçok noktaya toplam 4 
Milyon TL yatırım yaptı.

Yatırımlarıyla, Keşap 
İlçesinin en yoğun caddele-
rinden olan Gazhane ve Fatih 
caddelerinde Kasım ayında 
başlanılan çalışmalarla elektrik 
hatlarının kapasite artırımları 
yapılarak 1,4 kilometre havai 
iletken yer altına alındı ve 48 
adet beton direk sökülüp 58 
adet yeni aydınlatma direği 
tesis edilerek bölgenin daha 
modern bir görünüme kavuş-
ması sağlandı. Ayrıca, Atatürk 

Bulvarı ve çevresindeki havai 
hatların yer altına alınması ile 
yeni belediye binası etrafında 
açılan imar yoluna denk gelen 
bina tipi trafonun deplase 
edilmesi projeleri de büyük 
oranda tamamlanmış olup bu 
kısımlardaki çalışmaların da yıl 
sonuna kadar tamamlanması 
planlamaktadır.

Çoruh EDAŞ Giresun İl 
Müdürlüğü’nden yapılan açık-
lamada, Giresun ili ve ilçele-
rinde elektrik şebekesindeki 
hizmet kalitesinin yükseltilmesi 
amacıyla yatırım programları 
kapsamında şebeke iyileştir-
me, yenileme, ilave şebeke ve 
aydınlatma çalışmalarına hız 
kesmeden devam edileceğinin 
altı çizildi.

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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Kuzgun Köyü Merkez 
Cami İmamevi 

İnşaatına Başlandı

Tirebolu Kuzgun Köyü 
Merkez Camii İmamevi 

40 yıla yakın kullanıldıktan 
sonra bu yaz yenisi yapılmak 
üzere yıkılmış ve hafriyatı da 
taşınmıştı. İmamevi inşaatı-
na iki kat olarak başlandı.

Konuyla ilgili bilgi veren 
Kuzgun Köyü Muhtarı Sedat 
Gündüz “İmamevi inşaa-
tına hayırlısı ile başladık. 
İki kat olarak planladığımız 
evimizin alt katını bayanla-
ra kuran kursu yeri olarak 
dershane, cenaze ve sair 
etkinliklerde ikram yeri ol-
mak üzere mutfak ve gasil-
hane yeri olarak planladık. 

Üst kati da imamevi olarak 
kullanılacak. Köyümüzde-
ki yardımları biz burada 
muhtarlık ve ihtiyar heyeti 
olarak organize edeceğiz. 
Gurbetteki hemşerilerimiz 
de derneğimiz vasıtasıyla 
bu yardımları organize ede-
bilirler. Bu konuda Kuzgun 
Köyü Derneği Başkanımız 
Kaya Kısacık ile irtibata ge-
çebilirler. Az çok demeden 
herkesin yardımına ihtiyacı-
mız var. Bir an önce bitirip 
imamımızı evine taşımak 
istiyoruz. Şimdiden yardım 
edecek herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.

Bulancak Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü tarafından, merkezde 
bulunan okullarda çevre ve trafik 
güvenliği uygulaması başlatıldı.

Zabıta Müdürü Ünal Bay-
dere, “Belediye Başkanımız 
Sayın Recep Yakar’ın talimatları 
doğrultusunda ilçemiz 
merkezinde bulunan 
ilk ve orta öğretim 
okulları çevresinde 
öğrenciye satış yapan 
esnaf ve seyyarlara 
yönelik denetimlerimizi 
artırdık. Mevcut uygu-
lamalarımıza ek olarak 
da; okulların açılış ve 
dağılış saatlerinde 

ekiplerimiz tarafından alınan 
önlemlerle trafik güvenliği ve 
çevre güvenliği uygulaması 
başlattık. Uygulamalarımız 
öğrencilerimizin emniyeti ve 
sağlığı açısından yıl boyunca 
devam edecektir” dedi.

Zabıta’dan okul 
önlerinde güvenlik 

uygulaması başlatıldı

Bulancak Belediye Baş-
kanı Recep Yakar, rutin 

Belediye çalışmalarından fırsat 
buldukça ziyaretlerde buluna-
rak, hayatın olağan akışında 
vatandaşların sevinç ve üzün-
tülerine de ortak oluyor.

Gün içerisinde ilk önce 
Bulancak Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden 
Başkan Yakar, Teknofest 
başarıları ile ilgili Okul Müdürü 
Turgut Hacınoğmanoğlu ve 
Elektronik Öğretmeni Ekran 
Kaşık’a plaketlerini  takdim 
ederek, “İlçemiz adına kendi-
lerine teşekkür ediyor, başa-
rılarının devamını diliyorum. 

Öğrencilerimizi de başarılı 
çalışmalarından dolayı kutlu-
yorum” dedi. Hemen ardından 
Şehit Mehmet Bayar Anadolu 
Lisesi Müdürlüğü’ne atanan 
Sedat Bulut’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunan Başkan 
Yakar, “Müdürümüze yeni 
görevinde başarılar diliyorum” 
temennisinde bulundu.

Son olarak geçirmiş olduğu 
rahatsızlık nedeniyle evinde 
istirahat eden Cemal Takır’a 
geçmiş olsun ziyaretinde 
bulunan Başkan Yakar, “Cemal 
abimize ve onun şahsında 
tüm hastalarımıza acil şifalar 
diliyoruz” diye konuştu.

Başkan Recep Yakar’dan ziyaretler
Zırhlama Projesi İçin 
Geriye Sayım Başladı

Giresun Eğitim ve 
Araştırma Hastane-

si,radyoterapi ünitesi cihazı 
için açıklama yaptı.

Buna göre yeni cihaz için 
geri sayım başladı.Açıkla-
mada”Kliniğimizde 1 adet  
VARIAN marka TRILOGY 
model lineer hızlandırıcı te-
davi cihazı LINAC ve 1 adet 
GE marka tomografi cihazı 
bulunmaktadır. Ankara Nu-
mune Hastanesinden hibe 
olarak gelen cihazlarımızın 
kurulumu gerçekleşmiş ve 
yoğun uğraşlardan sonra 
çalışır hale getirilmiştir. 
LINAC cihazı kurulumundan 
sonra yapılan testler ve 
ölçümler sonucunda yan iki 
duvar komşuluğunda olması 
gerekenden yüksek radyas-
yon dozları tespit edilmiştir. 

Sonrasında  Nükleer Düzen-
leme Kurumu (NDK) davet 
edilip cihaza lisans vere-
bilecek bu kuruluş tarafın-
dan saha ölçümleri yapılıp 
gerekli ek zırhlama raporları 
alınmıştır. Aynı süre içinde 
tedavi LINAC cihazımız 
bakım onarım anlaşması 
yapılmıştır. NDK nın vermiş 
olduğu ek zırhlama raporu 
baz alınarak zırhlama pro-
jesi oluşturulmuştur. Yakın 
bir tarihte zırhlama projesi 
inşaat yapımı için anlaşma 
sağlanmıştır. Ek zırhlama 
işlerinin ardından cihaz için 
gerekli belge ve lisanslar 
alındıktan sonra son ölçüm 
ve testlerin ardından kliniği-
miz hasta alımına başlaya-
caktır” denildi.

Haber: Osman Yılmaz

BAKAN KURUM’DAN BUFAB’A TAM NOT
BUFAP Gönüllü Yöneticileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişlikliği Bakanı Murat KURUM’un 

Bulancak Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen bir programına katılarak taleplerini iletti

Salondan ayrılmadan 
önce bakan KURUM 
ve Sayın Recep YA-

KAR ile yaptığımız görüşmede 
ise Sarayburnu Camii önün-
deki sahil tarafındaki bulunan 
üst geçide engelli rampası 
yapılması ve Bulancak Millet 
Bahçesinde yer alan seyir 
teraslarında engelli rampası 
yapılması taleplerini de ilettik,  
Bakan KURUM Sayın Re-
cep YAKAR’dan bilgi alarak 

yapılacağını söyledi. Verilen 
sözler yerine getirilecek mi? 
Bulancak Belediyesi engelli 
vatandaşlarımız için engelli 
hizmet aracı tahsis edecek mi? 
Üst geçide ve seyir terasına 
rampalar yapılacak mı? Bu ta-
leplerimiz ne zaman gerçekle-
şecek? Sayın Murat KURUM’a 
ve Sayın Recep YAKAR’a ilgi 
ve alakası için çok teşekkür 
ederiz.” ifadelerine yer verildi..

Haber: Osman Yılmaz

Çetin Çakıroğlu İddialı
AK Parti Milletvekili aday adayı Çetin Çakıroğlu, seçilmesi halinde halkın sesi olmayı hedeflediğini söyledi

Sayın Cumhurbaşkanı-
mız RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN’ ın    Gire-

sun halkına ayrı bir sevgisi var. 
Bizler de bu sevgiyi hizmetler-
le Giresunumuza hep beraber 
el ele verip kazandıracağız.

Giresunumuzu ticaretle 
turizmle sanayileşme ile ileriye 
taşıyıp işsizliğin de çözüm 
yollarını aşmayı başaracağız. 
Ak partimizde her kim seçi-
lirse seçilsin hizmet etmek 
bizim için şereftir, onurdur. Bu 
zamana kadar Giresunumuza 
hizmet eden tüm vekillerimizle 

saygı ve sevgi ile hep beraber 
çalıştık bundan sonrada böyle 
devam edecektir. Bizler de 
Giresunumuza layık olmak için 
milletvekilliğine hazır olduğu-
muzu siz Giresunlu saygıde-
ğer hemşehrilerimize Giresun 
ilinden Merkez adayıyım. 
Hemşehrilerimin teveccühüne 
saygı duyuyorum. Seçilsem de 
seçilmesem de ben Giresunu-
mun il ve ilçeleri için çalışmaya 
devam edeceğim. En derin 
saygı ve sevgilerimle Giresun 
halkını kucaklıyorum”dedi. 

Haber: Fethi Karakaya



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

423 Aralık 
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Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Üst başlıktanda anlaşıldığı 

gibi; 
Dün Eğitim Fakültemizin 

birinci sınıf öğrencileriyle şa-
irmiz Can AKENGİN yaşam 
öyküsü ve şiir konulu bir 
sohbet yaptık… 

Bu sohbet konusunun 
ön hazırlığı ise şu şekilde 
gelişmişti; 

Hayat Boyu Eğitim ve 
Kişilel Gelişim Derneği 
(HEGEM) Başkanı ve aynı 
zamanda Giresun Üniver-
sitesi-Eğitim Fakültesi Dr. 
Öğr. Gör. Rahman Çakır, 17 
Aralık tarihinde yaptığı bir 
etkinliğe benide davat etmiş 
ve katılımcıların daha çok 
Eğitim Fakültesi öğrencile-
rinin olduğu salonda 
banada bir söz vermiş 
ve bende yaptığım 
kısa bir konuşmaya 
Can Akengin’den bir 
şiir okumuştum.. 

Arızalı sesimle oku-
duğum şiiri öğrenciler 
beğenmiş olacak ki; 

Yapılan etkinliğin bitimin-
de beni daha geniş kapsamlı 
dinlemek için, Rahman Çakır 
hocalarına da danışarak 
beni Çarşamba günü Fa-
kültediki dersliklerine davet 
ettiler… 

Bende herhangi bir aksilik 
olmazsa, gelebiliceğime dair 
söz verdim… 

Ve randevulaştığımız Çar-
şamba günü gelince de; 

İlimizin mahalli sanatçıla-
rından ve şairlerinden Zehra 
Kemaloğlu’da -bu söyleyi 
etkinliğinde kendisinin de 
çok katılmak istediğini-söyle-
yince, birlke Eğitim Fakülte-
sine gittik… 

Dr. Öğr. Gör. Rahman 
ÇAKIR rehberliğinde söyleşi 
yapacağımız dersliğe girdik; 

Doğaçlama bir şekil-
de birbirine haber verip 
bilgilendiren öğrenciler 
birer birer dersliğe girmeye 
başladılar… 

Birkaç gün sonra ya-
pılacak ‘Final’ sınavları 
olmasına rağmen dersliğin 
yarısını doldurdular… 

Öğrencilerin hepsi birinci 
sınıf öğrencisi… 

Ülkenin dört-bir yanından 
‘sınıf öğretmeni’ olabilmek 
için gelmişler… 

Herbirinin gözlerindeki 
ışıltı, aynı yolun ve aynı 
umudun ışıltısı… 

Öylesine güzel, öylesine 
kusursuz ve öylesine umutlu 
bakıyorlar ki yarınlara… 

Daha birinci sınıftayken 
‘öğretmen olabilmek için’ öy-
lesine sesli atıyorki yürekleri; 

Duymak isteyen kulaklar, 
en uzaktan bile duyabiliyor… 

Her neyse… 
Onlara bu organizas-

yonu hazırlayan Dr. Öğr. 
Gör. Rahman Çakır, beni 
öğrencilerine tanıtmak için 
kısa ve anlamlı bir konuşma 
yaptıktan sonra sözü bana 
devrediyor… 

Bende kısa başlıklarla 
önce kendimi tanıtıyorum… 

Sonra ‘tiyatro 
üzerine’ yaptığım 
çalışmalardan söz 
ediyorum… 

Ve şairimiz Can 
Akengin üzerine yap-
tığım çalışmalardan 
ve yazıp yönettiğim 
oyundan kısaca söz 

ettikten sonra, şairin yaşam 
öyküsünü ve yazdığı hüzün-
lü şiirlerin öykülerini anlatı-
yorum… 

Öylesine pür dikkat dinli-
yorlar ki; 

İnanın nefes alıp-alma-
dıkları konusunda kuşkuya 
düşüyorum… 

Nefesler tutulmuş ‘çıt’ 
çıkmıyor… 

Anlatırken (çaktırmadan) 
yüzlerindeki ifadeye bakı-
yorum ‘sıkıldılar mı acaba’ 
diye; 

‘Keşke bitmese’ diyen 
gözleriyle, hepsi gözümün 
içine bakıyor… 

Hatta arada şairin (kaybe-
titği sevgilisi) için okuduğu 
hüzünlü şiirleri okuyunca, 
birçoğunun gözleri benimkiy-
le birlikte nemleniyor.. 

Şairin öyküsünü içsel-
leştirip gözyaşlarını açıktan 
döken olduğu gibi; 

Gözyaşlarını gözlerinin 
kızarıklığında anlatan içine 
ve yüreğinin bir köşesine 
akıtanların olduğu da görü-
lüyor!... 

Ve bende bu hüzünlü 
atmosferi daha fazla sürdür-
memek için; 

Farklı şairlerimizden 
seçkiler yaparak, toplumsal 

içerikli başka şiirler okuma-
yı yeğliyorum… 

Ve de farklı şiirler oku-
yarak hüzünlü bulutları 
dağıtmaya çalışıyorum… 

Hüzünlü bulutlar dedim 
de, baştan söylemeyli 
unuttum; 
Söyleşimize kendi öz-

geçmişimi anlattıktan sonra 
(gelecekte öğretmenliklerine 
formasyoner bir katkım olsun 
diye) 2003 yılında Ağrı’nın 
Doğubeyazıt-Ortadirek Köyü 
okulunda çıkan bir yangın 
sonucu yaşamını yiteren iki 
genç öğretmen ve bir öğren-
cinin oyununu yazıp sahne-
leğim ‘BU TEBEŞİRLERDE 
İS VAR’ oyunun öyküsünü 
ve oynayan oyuncularında 
o günün Eğitim Fakültesi 
öğrencilerinin olduğunu anla-
tınca, bir başka heyecanı 
daha yaşadı yarınların genç 
öğretmen adayları… 

Hatta öğrencilerinin öl-
memisi için fedakarlık yapıp 
kendileri ölen bu öğretmen-
lerin öyküsünü dinledikten 
sonra etki altında kalan 
‘öğretmen adayları’ dışırıda 
toplu resim çektirmeye gider-
ken şu sözleri söyladiler; 

“Hocam, bu öyküyü din-
ledikten sonra şimdi bende 
böyle uzak bir köy okulunda 
öğretmenlik yapmak isterim’ 
diyenler oldu...

İnşallah öğretmen oluruz-
da, bizlerde o fedakar öğret-
menlere benzeriz” sözünü 
o kadar içten söylediler ki; 
daha birinci sınıftan başla-

yan bu idealist düşenceler, 
umutlarımın dibe vurduğu bir 
süreçte beni yeniden umut-
landırdı… 

Vedalaşırkende şu soruyu 
sordular bana; 

“Hocam, siz boş zaman-
larınızda dışarıya çıkınca 
nereye takılıyorsunuz?” 

Yani, bizler sizinle tekrar 
buluşmak estesek, nasıl 
buluşuruz?” dediler… 

Bende; 
“Daha çok Öğretmen 

Evinin Kapalı Kamelyasına 
takılırım” deyince… 

Öğrenciler bu kez; 
“Hocam, gelmek isteği-

mizde bizlerde gelebilir miyiz 
oraya” diye tekrar sordular… 

Bende; 
“Tabi gelebilirsiniz, orası 

sizinde aynı zamanda öğret-
men eviniz…. 

Üstelik Öğretmen Evi-
nin müdürü hem öğretmen 
kökenli ve hemde uzun süre 
Halk Eğitimi Müdürlüğü yap-
tığı için, haftanın belli gün-
lerinde ve kapalı mikanların 
birinde kültürel, sanatsal 
ve öğretmen öykülü sohbet 
programları yapmayı da 
önebilir ve teklif edebilirsiniz” 
diyence, yüzlerindeki mutlu-
luğu görmenizi isterdim… 

Sonuç; 
Geleceğin genç öğretmen 

adaylarıyla buluşmak çok 
güzeldi… 

Umarım onlarda benim –
arızalı sesle- yaptığım söyle-
şiden memnun olmuşlardır…

BENİ FAKÜLTELERİNE DAVET ETTİLER
BİZE CAN AKENGİN’İ ANLAT DEDİLER 

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Karadeniz Pidesi, 
Köfte ve restoran 
hizmetlerinin 

verileceği sosyal tesiste 
kaliteli hizmet ve uygun 
fiyat anlayışıyla Bulan-
caklılara ve bölgeye hitap 
edeceklerini ifade eden 
Belediye Başkanı Recep 
Yakar, “Yapımı tamamla-
nan ve Belediyemize devri 
gerçekleşen Bulancak Mil-
let Bahçesi, bölgemizin en 
büyük ve hizmete açılan 
ilk Millet Bahçelerinden biri 
olma özelliğine sahip olup, 
Sarayburnu Camii gibi 
abide bir eserin yanında 

olması hasebiyle de sem-
bol bir bahçe/sosyal alan 
olmuştur.

Son dokunuşlarla Mille-
timizin hizmetine sunmaya 
hazırlandığımız Bulancak 
Millet Bahçesi bünyesinde, 
projede yer alan Sosyal 
Tesisi de Belediye olarak 
işletmeye alarak halkımıza 
kazandırıyoruz. Kaliteli hiz-
met ve uygun fiyat anlayı-
şıyla hayata geçireceğimiz 
Sosyal tesiste ilk etapta 
Karadeniz Pidesi ve köfte 
ile başlıyoruz. İlerleyen 
süreçte yemek menüsü 
çeşitlendirilerek ve yöresel 

ağırlıklı restoran hizmeti 
vermeyi de planlıyoruz. 
Bu anlamda, tesis içinde 
Karadeniz Pidesine tat ve 
lezzet verecek doğal taş 
fırınımızı da tamamladık. 
Doğal taşlardan ve el işçi-
liği ile yapılan taş fırınımız, 
dünya çapında tanınmış 
pide fırınları kuran Musa 
Usta tarafından yapılırken 
bitiş tuğlasını da hep bir-
likte yerine koyduk. Sosyal 
tesisimiz kısa süre içinde 
hizmet vermeye başla-
yacak olup halkımıza ve 
ilçemize hayırlı olsun” diye 
konuştu.

Bulancak Millet Bahçesine 
Belediye Sosyal Tesisi

Yapımı tamamlanan ve son dokunuşlarla Bulancaklılara hizmet vermeye 
hazırlanan Bulancak Millet Bahçesi, Bulancak Belediyesi tarafından 

işletilecek Sosyal Tesisiyle de büyük bir eksikliği dolduracak



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

423 Aralık 
2022 Cuma www.giresungundem.com

Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Üst başlıktanda anlaşıldığı 

gibi; 
Dün Eğitim Fakültemizin 

birinci sınıf öğrencileriyle şa-
irmiz Can AKENGİN yaşam 
öyküsü ve şiir konulu bir 
sohbet yaptık… 

Bu sohbet konusunun 
ön hazırlığı ise şu şekilde 
gelişmişti; 

Hayat Boyu Eğitim ve 
Kişilel Gelişim Derneği 
(HEGEM) Başkanı ve aynı 
zamanda Giresun Üniver-
sitesi-Eğitim Fakültesi Dr. 
Öğr. Gör. Rahman Çakır, 17 
Aralık tarihinde yaptığı bir 
etkinliğe benide davat etmiş 
ve katılımcıların daha çok 
Eğitim Fakültesi öğrencile-
rinin olduğu salonda 
banada bir söz vermiş 
ve bende yaptığım 
kısa bir konuşmaya 
Can Akengin’den bir 
şiir okumuştum.. 

Arızalı sesimle oku-
duğum şiiri öğrenciler 
beğenmiş olacak ki; 

Yapılan etkinliğin bitimin-
de beni daha geniş kapsamlı 
dinlemek için, Rahman Çakır 
hocalarına da danışarak 
beni Çarşamba günü Fa-
kültediki dersliklerine davet 
ettiler… 

Bende herhangi bir aksilik 
olmazsa, gelebiliceğime dair 
söz verdim… 

Ve randevulaştığımız Çar-
şamba günü gelince de; 

İlimizin mahalli sanatçıla-
rından ve şairlerinden Zehra 
Kemaloğlu’da -bu söyleyi 
etkinliğinde kendisinin de 
çok katılmak istediğini-söyle-
yince, birlke Eğitim Fakülte-
sine gittik… 

Dr. Öğr. Gör. Rahman 
ÇAKIR rehberliğinde söyleşi 
yapacağımız dersliğe girdik; 

Doğaçlama bir şekil-
de birbirine haber verip 
bilgilendiren öğrenciler 
birer birer dersliğe girmeye 
başladılar… 

Birkaç gün sonra ya-
pılacak ‘Final’ sınavları 
olmasına rağmen dersliğin 
yarısını doldurdular… 

Öğrencilerin hepsi birinci 
sınıf öğrencisi… 

Ülkenin dört-bir yanından 
‘sınıf öğretmeni’ olabilmek 
için gelmişler… 

Herbirinin gözlerindeki 
ışıltı, aynı yolun ve aynı 
umudun ışıltısı… 

Öylesine güzel, öylesine 
kusursuz ve öylesine umutlu 
bakıyorlar ki yarınlara… 

Daha birinci sınıftayken 
‘öğretmen olabilmek için’ öy-
lesine sesli atıyorki yürekleri; 

Duymak isteyen kulaklar, 
en uzaktan bile duyabiliyor… 

Her neyse… 
Onlara bu organizas-

yonu hazırlayan Dr. Öğr. 
Gör. Rahman Çakır, beni 
öğrencilerine tanıtmak için 
kısa ve anlamlı bir konuşma 
yaptıktan sonra sözü bana 
devrediyor… 

Bende kısa başlıklarla 
önce kendimi tanıtıyorum… 

Sonra ‘tiyatro 
üzerine’ yaptığım 
çalışmalardan söz 
ediyorum… 

Ve şairimiz Can 
Akengin üzerine yap-
tığım çalışmalardan 
ve yazıp yönettiğim 
oyundan kısaca söz 

ettikten sonra, şairin yaşam 
öyküsünü ve yazdığı hüzün-
lü şiirlerin öykülerini anlatı-
yorum… 

Öylesine pür dikkat dinli-
yorlar ki; 

İnanın nefes alıp-alma-
dıkları konusunda kuşkuya 
düşüyorum… 

Nefesler tutulmuş ‘çıt’ 
çıkmıyor… 

Anlatırken (çaktırmadan) 
yüzlerindeki ifadeye bakı-
yorum ‘sıkıldılar mı acaba’ 
diye; 

‘Keşke bitmese’ diyen 
gözleriyle, hepsi gözümün 
içine bakıyor… 

Hatta arada şairin (kaybe-
titği sevgilisi) için okuduğu 
hüzünlü şiirleri okuyunca, 
birçoğunun gözleri benimkiy-
le birlikte nemleniyor.. 

Şairin öyküsünü içsel-
leştirip gözyaşlarını açıktan 
döken olduğu gibi; 

Gözyaşlarını gözlerinin 
kızarıklığında anlatan içine 
ve yüreğinin bir köşesine 
akıtanların olduğu da görü-
lüyor!... 

Ve bende bu hüzünlü 
atmosferi daha fazla sürdür-
memek için; 

Farklı şairlerimizden 
seçkiler yaparak, toplumsal 

içerikli başka şiirler okuma-
yı yeğliyorum… 

Ve de farklı şiirler oku-
yarak hüzünlü bulutları 
dağıtmaya çalışıyorum… 

Hüzünlü bulutlar dedim 
de, baştan söylemeyli 
unuttum; 
Söyleşimize kendi öz-

geçmişimi anlattıktan sonra 
(gelecekte öğretmenliklerine 
formasyoner bir katkım olsun 
diye) 2003 yılında Ağrı’nın 
Doğubeyazıt-Ortadirek Köyü 
okulunda çıkan bir yangın 
sonucu yaşamını yiteren iki 
genç öğretmen ve bir öğren-
cinin oyununu yazıp sahne-
leğim ‘BU TEBEŞİRLERDE 
İS VAR’ oyunun öyküsünü 
ve oynayan oyuncularında 
o günün Eğitim Fakültesi 
öğrencilerinin olduğunu anla-
tınca, bir başka heyecanı 
daha yaşadı yarınların genç 
öğretmen adayları… 

Hatta öğrencilerinin öl-
memisi için fedakarlık yapıp 
kendileri ölen bu öğretmen-
lerin öyküsünü dinledikten 
sonra etki altında kalan 
‘öğretmen adayları’ dışırıda 
toplu resim çektirmeye gider-
ken şu sözleri söyladiler; 

“Hocam, bu öyküyü din-
ledikten sonra şimdi bende 
böyle uzak bir köy okulunda 
öğretmenlik yapmak isterim’ 
diyenler oldu...

İnşallah öğretmen oluruz-
da, bizlerde o fedakar öğret-
menlere benzeriz” sözünü 
o kadar içten söylediler ki; 
daha birinci sınıftan başla-

yan bu idealist düşenceler, 
umutlarımın dibe vurduğu bir 
süreçte beni yeniden umut-
landırdı… 

Vedalaşırkende şu soruyu 
sordular bana; 

“Hocam, siz boş zaman-
larınızda dışarıya çıkınca 
nereye takılıyorsunuz?” 

Yani, bizler sizinle tekrar 
buluşmak estesek, nasıl 
buluşuruz?” dediler… 

Bende; 
“Daha çok Öğretmen 

Evinin Kapalı Kamelyasına 
takılırım” deyince… 

Öğrenciler bu kez; 
“Hocam, gelmek isteği-

mizde bizlerde gelebilir miyiz 
oraya” diye tekrar sordular… 

Bende; 
“Tabi gelebilirsiniz, orası 

sizinde aynı zamanda öğret-
men eviniz…. 

Üstelik Öğretmen Evi-
nin müdürü hem öğretmen 
kökenli ve hemde uzun süre 
Halk Eğitimi Müdürlüğü yap-
tığı için, haftanın belli gün-
lerinde ve kapalı mikanların 
birinde kültürel, sanatsal 
ve öğretmen öykülü sohbet 
programları yapmayı da 
önebilir ve teklif edebilirsiniz” 
diyence, yüzlerindeki mutlu-
luğu görmenizi isterdim… 

Sonuç; 
Geleceğin genç öğretmen 

adaylarıyla buluşmak çok 
güzeldi… 

Umarım onlarda benim –
arızalı sesle- yaptığım söyle-
şiden memnun olmuşlardır…

BENİ FAKÜLTELERİNE DAVET ETTİLER
BİZE CAN AKENGİN’İ ANLAT DEDİLER 
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Karadeniz Pidesi, 
Köfte ve restoran 
hizmetlerinin 

verileceği sosyal tesiste 
kaliteli hizmet ve uygun 
fiyat anlayışıyla Bulan-
caklılara ve bölgeye hitap 
edeceklerini ifade eden 
Belediye Başkanı Recep 
Yakar, “Yapımı tamamla-
nan ve Belediyemize devri 
gerçekleşen Bulancak Mil-
let Bahçesi, bölgemizin en 
büyük ve hizmete açılan 
ilk Millet Bahçelerinden biri 
olma özelliğine sahip olup, 
Sarayburnu Camii gibi 
abide bir eserin yanında 

olması hasebiyle de sem-
bol bir bahçe/sosyal alan 
olmuştur.

Son dokunuşlarla Mille-
timizin hizmetine sunmaya 
hazırlandığımız Bulancak 
Millet Bahçesi bünyesinde, 
projede yer alan Sosyal 
Tesisi de Belediye olarak 
işletmeye alarak halkımıza 
kazandırıyoruz. Kaliteli hiz-
met ve uygun fiyat anlayı-
şıyla hayata geçireceğimiz 
Sosyal tesiste ilk etapta 
Karadeniz Pidesi ve köfte 
ile başlıyoruz. İlerleyen 
süreçte yemek menüsü 
çeşitlendirilerek ve yöresel 

ağırlıklı restoran hizmeti 
vermeyi de planlıyoruz. 
Bu anlamda, tesis içinde 
Karadeniz Pidesine tat ve 
lezzet verecek doğal taş 
fırınımızı da tamamladık. 
Doğal taşlardan ve el işçi-
liği ile yapılan taş fırınımız, 
dünya çapında tanınmış 
pide fırınları kuran Musa 
Usta tarafından yapılırken 
bitiş tuğlasını da hep bir-
likte yerine koyduk. Sosyal 
tesisimiz kısa süre içinde 
hizmet vermeye başla-
yacak olup halkımıza ve 
ilçemize hayırlı olsun” diye 
konuştu.

Bulancak Millet Bahçesine 
Belediye Sosyal Tesisi

Yapımı tamamlanan ve son dokunuşlarla Bulancaklılara hizmet vermeye 
hazırlanan Bulancak Millet Bahçesi, Bulancak Belediyesi tarafından 

işletilecek Sosyal Tesisiyle de büyük bir eksikliği dolduracak

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

523 Aralık 
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Türkiye Futbol Federasyo-
nu Başkanı Mehmet Büyü-
kekşi, Riva Hasan Doğan 
Milli Takımlar Kamp ve Eği-
tim Tesisleri’nde düzenlediği 
basın toplantısında, yönetim 
kurulu olarak 6 aylık görev 
süresi içerisindeki faaliyetle-
rini değerlendirirken gelecek 
döneme yönelik projeleri 
hakkında bilgi verdi.

Büyükekşi, TFF Yönetim 
Kurulu üyelerinin de yer aldığı 
toplantıda federasyon olarak 
medya ve kamuoyu ile proaktif ve 
çift yönlü bir iletişim süreci yürüt-
menin gereğine inandıklarını ve 
medya ile sıkça bir araya gelerek 
gelişmeleri paylaşacaklarını ifade 
etti. Mehmet Büyükekşi, medya 
ve kamuoyundan gelecek geri 
bildirimleri dikkate alarak özlenen 
futbol iklimi ve kalitesinin, değer 
oluşturan futbol ekonomisinin 
tesis edilebileceğine inandığını 
kaydetti.

“Harcama limitleri, yayın 
ihalesi ve yabancı sayısını 
çözüme kavuşturduk”

Göreve başladıkları ilk günler-
de askıda olan konuları çözüme 
kavuşturduklarını dile getiren 
Büyükekşi, şunları ifade etti:

“Uzun süredir tartışılan ama 
bir türlü çözülemeyen pek çok 
konuyu 6 ay gibi rekor bir sürede 
hayata geçirdik. Yeni harcama 
limitlerini ilan ettik. Kulüp lisans 
ve finansal fair play talimatını 
değiştirdik. Uzun süre imzalana-
mayan yayın ihalesi anlaşmasını 
150 milyon lira daha artırarak 
2,2 milyar lira olarak imzaladık. 
Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları 
için beIN ile olan sözleşmemizi 
yeni bedelle 2 yıl uzattık. Yabancı 
sayısını çözüme kavuşturduk. Bu 
sezon Süper Lig’de 7+4 olarak 
planlanan yabancı sayısının, 
kulüplerimizle istişare ederek 8+3 
olarak devam etmesine karar 
verdik. Spor Toto 1. Lig’de ise bir 
önceki sezonda uygulanan A ta-
kım listesinde 8 yabancı futbolcu 
uygulamasına devam etme kararı 
aldık. Buna ilaveten belirli kriter-
lere göre Spor Toto Süper Lig’de 
3, Spor Toto 1. Lig’de 2 yabancı 
uyruklu 21 yaş altı futbolcunun 
transferine izin verdik.”

“TFF 2. Lig ve 3. Lig yayın 
hakları anlaşması ile kulüplere 
kalıcı gelir sağladık”

Göreve geldikten sonra 
uygulamaya koydukları diğer 

değişikliklerden de bahseden 
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
şöyle konuştu:

“TFF 2. ve 3. ligler yayın hak-
larını 5 yıllığına ihale ettik. Bu an-
laşma ile bu liglerde yer alan 92 
kulübün kalıcı gelir elde etmesini 
sağladık. Diğer taraftan TFF 2. ve 
3. liglerin gelirlerini, deplasman 
yol ve konaklama yardımlarındaki 
artışla yükselttik. Kulüplere trans-
fer tescillerinde Sosyal Güvenlik 
Kurumu ve Vergi Dairelerinden 
vadesi geçmiş borcu olmadığına 
dair belge ibraz etme yükümlü-
lüğünden 2022-2023 sezonunda 
muafiyet getirilerek transferlerde 
önemli bir imkan sağlanmış oldu.”

“Deplasman seyirci yasağını 
kaldırdık”

Deplasman seyircisi yasağını 
kaldırdıklarını ve misafir tribün se-
yirci kapasitesinin yüzde 30’a ka-
dar çıkartılması konusunda karar 
aldıklarını kaydeden Büyükekşi, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Temsilciler tarafından stat-
larda bulunan kamera odaları ile 
Riva’da bulunan maç operasyon 
odasının etkin kullanımıyla statla-
ra kaçak seyirci girişleri önlen-
meye başladı. THY, Turkcell, 
McDonalds ve P&G ile olan milli 
takım sponsorluk anlaşmalarımız 
ilk 6 aylık dönem içinde yenilendi. 
Mercedes ve Trendyol’la pren-
sipte anlaştık, en kısa zamanda 
onlarla da imzalayacağız. Süper 
Lig ve 1. Lig isim hakkı sponsor-
lukları için Spor Toto ile anlaşma 
imzalandı ve kulüplerimiz için 
önemli bir gelir kaynağı oluş-
turuldu. Türkiye liglerinin resmi 
top sponsoru 3 yıllığına yapılan 
anlaşma ile Puma oldu. Kadın 
Süper Ligi isim hakkı için Turkcell 
ile olan anlaşmamız yenilendi ve 
kadın futbolunun marka değerini 
yükseltmek ve kadın futboluna 
özel kaynak yaratmak için önemli 
bir adım atıldı.”

TFF kurullarında önemli deği-
şiklikler yaptıklarını, başkan ve 
üyeler için yeni kriterler getirdik-
lerini aktaran Büyükekşi, her ku-
rulda en az bir kadın üyenin yer 
almasını sağladıklarını ifade etti.

“İnsan inisiyatifini ortadan 
kaldırmak için Dijital Hakem 
Atama sistemini uygulamaya 
koyduk”

Türk futbolunda en fazla 
tartışma konusu olan hakem 
atamalarıyla ilgili insan inisiyatifini 
ortadan kaldırmak için Dijital Ha-
kem Atama sistemini uygulamaya 
koyduklarını belirten Büyükekşi, 
“Burada temel kriterler ve perfor-

mans kriterleri olmak üzere top-
lam 41 kriter getirdik. Hakemlerin 
bu kriterlere göre aldıkları puanlar 
toplanarak sıralama yapılıyor. 
Bu sıralama statik değil, dina-
mik. Hakemlerin her hafta maça 
çıktıkça aldıkları puanlara göre 
sıralamadaki yerleri aşağı veya 
yukarı olarak değişecek. Süper 
Lig kulüp başkanlarımıza yarın 
hakem atama sistemi ile ilgili tüm 
kriterleri tek tek anlatacağım bir 
sunumumuz olacak ve ardın-
dan onların gözü önünde Dijital 
Hakem Atama sistemiyle haftanın 
hakemlerini belirleyeceğiz. İkinci 
devre itibarıyla 2. ve 3. Lig’deki 
hakem atamalarını da algorit-
ma ile yapacağız. Mart ayından 
itibaren de Bölgesel Amatör 
Lig’de de algoritma kullanılmaya 
başlanacak.” değerlendirmesinde 
bulundu.

“VAR sistemini UEFA proto-
kol sınırları içerisine çektik”

VAR sistemini UEFA’nın belir-
lediği protokol sınırları içerisine 
çektiklerinin altını çizen TFF 
Başkanı, “2022-2023 sezonunda 
12 VAR hakemi ile kadro kuruldu. 
Spor Toto 1. Lig’de VAR uygu-
lamasını hayata geçirdik. Saha 
ve VAR hakemlerini birbirinden 
ayırarak VAR hakemliğinde de 
uzmanlaşmaya gittik. Birçok ülke 
federasyonunun da uygulamaya 
hazırladığı bu sistemde futbol 
dünyasına öncülük yaptık. Önem-
li hakemlerden Pawel Gill’i VAR 
danışmanı olarak göreve getirdik. 
VAR odasında iyileştirmeler yap-
tık.” şeklinde görüş belirtti.

“İnsanların maçları aileleri 
ile birlikte heyecanla izleyebil-
dikleri bir futbol iklimi hayali 
kuruyoruz”

En önem verdiği konulardan 
birinin futbolda fair play’i yaygın-
laştırmak olduğunu vurgulayan 
Mehmet Büyükekşi, “İnsanların 
maçları aileleri ile birlikte neşe 
ve heyecanla izleyebildikleri bir 
futbol iklimi hayali kuruyoruz. TFF 
Yönetim Kurulu olarak Fair Play 
ve Sosyal Sorumluluk Kurulu 
oluşturarak centilmenliği ödül-
lendirmek amacıyla 5 kategoride 

sezon boyunca sürecek Fair Play 
Ödülleri verilmesi kararı aldık. Bu 
ödüllerin ikincisi olan ekim ayı ka-
zananlarını da açıkladık. ‘Futbol; 
sevgi, dostluk, barış ve kardeşlik-
tir. Haydi, hep birlikte fair play ru-
huyla maç seyretmeye’ çağrısıyla 
hazırladığımız fair play filmi, ekim 
ayında ekranlarda yayınlanmaya 
başladı.” yorumunu yaptı.

Milli takımlar
Milli takımlar düzeyinde elde 

edilen başarılara da değinen 
Mehmet Büyükekşi, sözlerine 
şöyle devam etti:

“A Milli Futbol Takımı, Uluslar 
C Ligi’nden grup birincisi olarak B 
Ligi’ne yükseldi. Haziran-Kasım 
döneminde oynanan maçlarda 
9 farklı takımdan 12 futbolcu, ilk 
kez A Milli Takım formasını giydi. 
Ferdi Kadıoğlu ve Salih Özcan, A 
Milli Takım tercihlerini Türkiye’den 
yana kullandı. Hedefimiz EURO 
2024 eleme grubundan çıkarak 
Almanya’da yapılacak şampiyo-
nada mücadele etmek. Haziran-
Aralık 2022 periyodunda Ümit 
Milli Takım’dan 7 oyuncu A Milli 
Takım’a yükseldi. 17 ve 19 Yaş 
Altı Milli Takımlarımız, Avrupa 
Şampiyonası Eleme Turu’nun 
ardından Elit Tur’a yükselmeyi 
başardı. 23 Yaş Altı Milli Takımı-
mız, ağustos ayında Konya’da 
düzenlenen 5. İslami Dayanışma 
Oyunları’nda şampiyon oldu. 
Federasyon olarak maddi ve ma-
nevi olarak her zaman destekçisi 
olduğumuz Ampute Futbol Milli 
Takımımız, 2022 Ampute Futbol 
Dünya Kupası’nda tarihinin ilk 
şampiyonluğunu kazandı. Kadın 
A Milli Takımımız kazandığı 
ivme ile aralık ayında açıklanan 
FIFA dünya sıralamasında ekim 
ayından itibaren topladığı 10.23 
puanla en fazla puan toplayan 
takım oldu ve 3 basamak birden 
yükseldi.”

Avrupa Şampiyonası adaylık 
başvurusu

Uluslararası turnuvaların ev 
sahipliği için çalışmalar yaptıkla-
rını belirten Büyükekşi, “EURO 
2028 ve EURO 2032’ye ev 
sahipliği yapmak için adaylık 
başvurusuyla birlikte ön teklif 
dosyasını UEFA’ya sunduk. Bu iki 
şampiyonadan birini Türkiye’de 
düzenlemek istiyoruz. 2025 UEFA 
Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali 
adaylık ön dosyasını da UEFA’ya 
teslim ettik.” diye konuştu.

Dünya Kupası’ndaki uzatma 
dakikaları uygulaması Süper 
Lig’de başlıyor

Dünya Kupası arasının 

ardından 23 Aralık Cuma günü 
başlayacak Süper Lig için bazı 
yeni kararlar aldıklarını kayde-
den Mehmet Büyükekşi, “Dünya 
Kupası’nda uygulanan topun 
oyunda kaldığı süre göz önüne 
alınarak normal süreye eklenecek 
uzatma dakikalarının uygulaması-
nı, biz de cuma günü uygulamaya 
koyuyoruz. Bu görevi AVAR hake-
mine verdik. Kronometreyi AVAR 
hakemi tutup uzatma süresini 4. 
hakeme bildirecek. Böylece hem 
ligimizdeki uzatma dakikalarıyla 
ilgili dedikoduların ve polemiklerin 
önüne geçeceğiz hem de fut-
bolcularımızın süreyi geçirmeye 
yönelik hareketlerini engelleyece-
ğiz.” yorumunda bulundu.

“Hakeme birçok oyuncunun 
itiraz etmesinin önüne geçece-
ğiz”

Futbolu ve hakemleri itibarsız-
laştırma amacı güden her türlü 
açıklamayı cezalandıracaklarını 
vurgulayan Mehmet Büyükekşi, 
“Verdiği kararla ilgili orta hakeme 
birçok oyuncunun itiraz etmesi-
nin önüne geçeceğiz. Hakemin 
yanına fazladan gelen oyuncuya 
para cezası vereceğiz. Aynısı-
nı hakem VAR’a giderken de 
yapacağız. Göreve geldiğimiz ilk 
günden itibaren ‘hakemlerin değil, 
oyunun konuşulmasını istiyoruz’ 
dedik. Kulüp başkanlarının, teknik 
direktörlerin ve futbolcuların maç 
öncesinde ya da sonrasında 
hakemler ve diğer müsabaka 
görevlileri ile ilgili açıklamalar 
yapmalarını istemiyoruz. Mü-
sabakanın dürüstlüğüne ya da 
tarafsızlığına gölge düşürecek 
hiçbir şey istemiyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

VAR hakemi sayısını artırdık-
larını ifade eden TFF Başkanı, 
“Avrupa’da VAR hakemliği yapan 
Abdulkadir Bitigen ve Mete 
Kalkavan’a VAR hakemliği görevi 
veriyoruz. Bu iki hakemimiz, saha 
hakemliğine de devam edecek. 
TFF 1. Lig’de orta saha hakemle-
rine önümüzdeki yarım sezon için 
VAR hakemliği vermeyi planlıyo-
ruz. Böylece hem VAR hakemi 
sayımız artacak hem de Süper 
Lig’de her VAR hakemine haftada 
bir maç vereceğiz.” şeklinde 
konuştu.

Statlarda yaşanan olayları 
engellemek için yeni tedbirleri 
uygulamaya koyduklarını da dile 
getiren Büyükekşi, tüm stat-
larda uygulanacak acil durum 
planı oluşturacaklarını belirterek 
girişlerdeki aramalara itfaiye ve 
ambulansların da dahil edildiğini 

ifade etti.
Yabancı sayısı
TFF Başkanı Mehmet Büyü-

kekşi, basın toplantısının ikinci 
bölümünde yönetim kurulu olarak 
gelecek 6 ay içinde yapmayı 
planladıkları çalışmalara değindi.

Yabancı sayısı ile ilgili yeni 
sezon öncesinde yeni bir karar 
almak durumunda olduklarına de-
ğinen Büyükekşi, “Yabancı sayısı 
kararını, futbol ailesi olarak bütün 
paydaşlarımızla istişare ederek 
alacağız. Kulüpler Birliği de bu 
konuda geçtiğimiz haftalarda ilk 
çalıştayını yaptı. Değerlendirme-
lerini bize sunacaklar. Biz de yol 
haritamızı belirleyerek orta ve 
uzun vadede doğru hedef neyse 
onu sağlamaya çalışıyoruz.” diye 
konuştu.

“SOAT ve çipli top teknolo-
jilerini gelecek sezon ligimize 
getirmeyi planlıyoruz”

TFF olarak futbol dünyasındaki 
tüm teknolojik gelişmeleri yakın-
dan takip ettiklerini vurgulayan 
Büyükekşi, “Dünya Kupası’nda 
kullanılan yarı otomatik ofsayt sis-
temi (SOAT) ve çipli top teknolo-
jisi, takip ettiğimiz teknolojiler. Bu 
iki teknolojiyle ilgili hem maliyet 
hem de uygunluk araştırmaları-
mızı yapıyoruz. Uygun olduğu 
takdirde iki teknolojiyi de gelecek 
sezon ülkemize getirmek istiyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.

Altyapı antrenörlüğüne 
önem vereceklerini ve Süper 
Lig web sitesini hayata geçi-
receklerini aktaran Mehmet 
Büyükekşi, TFF bünyesinde 
e-Süper Lig, Hakem Akade-
misi, Altyapı Futbol Akade-
misi kuracaklarını belirterek 
ekonomik sıkıntılar içerisindeki 
kulüplere yeni gelir sağlamak 
için planladıkları projelerden 
birinin de güneş enerjisi sant-
rali olduğunu kaydetti.

“2023’ün futbol adına Cum-
huriyetin 100. yaşına yaraşır bir 
yıl olmasını diliyorum”

Liglerin ikinci yarısında tüm 
futbol camiasına başarılar 
dileyen TFF Başkanı, “2023’ün 
futbol adına Cumhuriyetin 100. 
yaşına yaraşır bir yıl olmasını 
diliyorum. Ayrıca kurduğumuz 
100. Yıl Komitesi ile bu anlamlı 
yılda çok güzel etkinlikler ve or-
ganizasyonlar planlıyoruz. Dev-
letimizin 100. kuruluş yılında, 
başta Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere bu ülkeye hayatını 
adamış herkesi rahmetle ve 
şükranla anıyorum.” diyerek 
sözlerini tamamladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 6 aylık görev dönemini değerlendirdi

COK KONUYU COZUME ULASTIRMISLAR…

Spor Toto Süper Lig’de 
15. hafta maçlarını 

yönetecek hakemler Dijital 
Atama Yöntemi ile belirlendi. 
Hakem atamalarını Süper 
Lig kulüplerinin başkanları da 
izledi.Türkiye Futbol Fede-
rasyonu Başkanı Mehmet 
Büyükekşi’nin davetiyle Süper 
Lig Kulüp başkanlarının 
huzurunda Spor Toto Süper 
Lig 15. hafta karşılaşmalarını 

yönetecek hakemler Dijital 
Atama Yöntemi ile belirlendi.

FUTBOL CAMİASI 
RİVA’DA BULUŞTU

TFF Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, Süper Lig kulüp 
başkanları, TFF Yönetim 
Kurulu Üyeleri, MHK Başkanı 
Sabri Çelik ve MHK Üyeleri ve 
temsilcileri Riva’daki atamada 
bir araya geldi. Hakem atama 
sistemi hakkında bilgi verildi. 

Kulüp başkanları, hakem ata-
ma sistemini ilk kez izledi.

İşte Süper Lig’in 15. hafta-
sında görev yapacak hakem-
ler: Antalyaspor - Ankaragücü: 
Ali Şansalan

Ümraniyespor - Başakşe-
hir: Arda Kardeşler

Hatayspor - Giresunspor: 
Mete Kalkavan

Kasımpaşa - Sivasspor: 
Sarper Barış Saka

Trabzonspor - Fenerbahçe: 
Halil Umut Meler

Adana Demirspor - Fatih 
Karagümrük: Erkan Özdamar

Gaziantep FK - Beşiktaş: 
Atilla Karaoğlan

Konyaspor - Alanyaspor: 
Bahattin Şimşek

Galatasaray - İstanbulspor: 
Abdülkadir Bitigen

Haftayı Bay geçen takım: 
Kayserispor

Türk futbolunda tarihi an!



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 623 Aralık 2022 Cuma
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YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

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!

Ziraat Türkiye kupası 
5. Tur karşılaşmasın-

da Giresunspor, TFF 2. Lig 
ekibi Karacabey Beledi-
yespor’a 5-0 yenildi. Gire-
sunspor’un 2.Lig ekibinden 
5 gol yemesi ise sosyal 
medyada gündem oldu. 
Bu sonuçla Süper Lig ekibi 
turnuvaya veda ederken, 
Karacabey son 16’ya kaldı.

 İKİNCİ YARIDA 
FARKI AÇTILAR

Çotanak Stadyumu’nda 
oynanan maçta Karaca-
bey’e turu getiren golleri 10 
ve 32. dakikalarda Ömer 
Kuşan kaydetti. İlk yarıyı 

2-0 geride kapatan Gire-
sunpsor’un hocası Hakan 
Keleş ikinci yarı değişik-
liklerle oyuna müdahale 
etmek istese de 50 ve 
68. dakikalarda Abdullah 
Balıkçı’nın gollerine engel 
olamadı ve durum 4-0’a 
geldi. Konuk ekip son da-
kikalarda ise Fatih Aktay’ın 
penaltıdan kaydettiği golle 
skoru 5-0 yaptı.

KURA ÇEKİMİ 
CUMA GÜNÜ

Ziraat Türkiye Kupası’n-
da Son 16 Turu kura çekimi 
23 Aralık Cuma günü ger-
çekleşecek. 

REZiL OLDUK !

Türkiye Futbol Federasyo-
nundan yapılan açıklama-
ya göre Süper Lig’de 15. 

haftanın programı şöyle:
23 Aralık Cuma
20.00 Fraport TAV Antalyaspor- 

MKE Ankaragücü (Corendon Airli-
nes Park Antalya)

20.00 HangiKredi Ümrani-
yespor-Medipol Başakşehir (Ümra-
niye Belediyesi Şehir)

24 Aralık Cumartesi
13.30 Atakaş Hatayspor-Bitexen 

Giresunspor (Yeni Hatay)

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup 
Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor- Fenerbahçe 
(Şenol Güneş Spor Kompleksi)

25 Aralık Pazar
13.30 Adana Demirspor-Va-

vaCars Fatih Karagümrük (Yeni 
Adana)

16.00 Gaziantep FK- Beşiktaş 
(Kalyon)

16.00 Arabam.com Kon-
yaspor-Corendon Alanyaspor (ME-
DAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Galatasaray- İstanbulspor (Nef)

Spor Toto Süper Lig’de FIFA Dünya Kupası dolayısıyla verilen aranın ardından heyecan 15. hafta mücadelesiyle sürecek

39 Gün Sonra Futbola Dönüş
Katar’da 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenen Dünya Kupası dolayısıyla 13 Ka-

sım’dan sonra ara verilen Süper Lig’de, 39 günün ardından ikinci bölüm bugün başlayacak.

HATAYSPOR
hazırlıklarını tamamladı
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Sü-

per Lig’in 15. haftasında 24 Aralık 
Cumartesi günü sahasında Bitexen Gi-
resunspor ile oynayacağı maçın hazır-
lıklarını tamamladı ve  zorlu 90 dakikayı 
beklemeye koyuldu. Kulübün açıklama-
sına göre bordo-beyazlı ekip, Osman 
Çalgın Tesisleri’nde teknik direktör Volkan 
Demirel yönetiminde dün son idmanı 
yaptı.Antrenmanda futbolcular ısınmanın 
ardından 3 gruba ayrılarak turnuva ger-
çekleştirdi.Basına kapalı yapılan idman 1 
saat 15 dakika sürdü.

Odabaş, “GöreleSpor taraftar-
larının bilgisine Daha önce 

de yazmıştım yine hatırlatayım. Beni 
takımın başına getiren Murathan Coş-
kuner, Sayın Tolga Erener’in maka-
mında kendisinin istifa etmeyeceğini 
söylerek, devre arasında 6 veya 7 
transferle beraber bana garanti vere-
rek takımın başına getirdi. 

Benimle bu şekil anlaştılar ve bana 
para olarak ne istediğimi sordular 
ben bir şey istemedim sadece önceki 
hocalara ne veriyorsanız banada onu 
verirsiniz dedim ve ayrıldık.Sonra ku-
lüp başkanı 1 hafta içinde istifa etti.

Bundan sonra oyunlar başladı.Yeni 
yönetim oluşmaya başladı. Görüş-
meler başlıyor  “Hasbi dede ve bazı 
arkadaşları Nazmi hoca epeydir takım 
çalıştırmıyor ve futboldan uzak diyor”. 
Nazmi Turkut Odabaşın vizyonu ol-
madığını söylüyor. 1Haftadan itibaren 
operasyonun alt yapısı yapılıyor. Ve 
maç oynanırken ben takımın başın-
dayken bile kendimi Görelespor için 

bıçağın altına atmışken operasyon 
halen devam ediyor ve tribünde 
anlaştıkları hocanında olduğu söyle-
niyor. Hasbi Dede yönetime girmiyor 
fakat en önemli yer olan futbol şube 
sorumlusu oluyor.

Tabiki içinde Görelesporlu olama-
manın fırtınası esiyordur. Ben zaten 
istifa edeceğimi yeni yönetimin önünü 
açacağımı söylemiştim.Kızdığım konu 
benim hakkımda  “Vizyon kelimesi, 
hocalığa ara verdi futbolcu tanımıyor” 
gibi  yürüttükleri çirkin şeylerde onlara 
yakışmamıştır. 

Be kardeşim bu kadar istiyordun 
başkan olsaydın yönetime girseydin. 
Ve sana bir şey söyleyeyim Futbol 
şube sorumlusu sen vizyonun ne ol-
duğunu Nazmi Odabaş üzerinden test 
etme. Sen benim kardeşimsin kamu 
oyu bunları bilmeli ha birde şu var 
karşılıklı istifa kararı almadık sen beni 
görevden aldın. 

Kaç tane yöneticinin haberi var 
söylede herkes bilsin” dedi.

‘İstifa Etmedim
Görevden
Alındım’
BAL Liginde kısa bir 
süre önce göreve 
gelen Görelespor 
teknik direktörü 
Nazmi Turgut 
Odabaş” Karşılıklı 
istifa kararı almadık 
sen beni görevden 
aldın” dedi


