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BAZI ANILAR 
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YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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DİKKAT!!!
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Palyatif Bakım
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YAPIYORUM 
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BÖLÜYORUM
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Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”
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Sorularımıza içtenlikle cevap veren Mine hanım kapılarının herkese açık olduğu belirtti.  
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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
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 Her adamdan 
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Palyatif Bakım

Toplantıya, Ak Parti İl 
Başkanı  Kenan Tatlı ev 

sahipliği yaparken, İl Yönetim 
Kurulu üyeleri, Merkez İlçe 
Başkanı Mehmet Başer ve Yö-

netim Kurulu üyeleri; Memur 
Sen İl Başkanı Muhammet 
Sarı ve Memur-Sen’e bağlı 
sendikaların İl Yönetimleri 
katıldı.

14 Ocak Cumartesi günü 
gerçekleşen toplantıda önce-
likle söz alan Ak Parti Merkez 
İlçe Başkanı  Mehmet Başer 
önemli mesajlar verdi. 3’TE

AK PARTİ’DEN MEMUR SEN İLE İSTİŞARE TOPLANTISI

Sarı’dan Tatlı’ya EYT Teşekkürü
AK Parti Giresun İl Başkanlığı ve Memur Sen Giresun İl Yönetimi İstişare Toplantısında bir araya geldi

2022 Yılında derelerden izinsiz 
olarak kum- çakıl malzemesi alan 
16 adet şahıs veya firmaya 3213 
Sayılı Maden Kanunu kapsa-
mında alınan malzemenin 5 katı 
tutarında yüklü miktarlarda para 
cezası ile cezalandırılıyor. 

SAYFA 3’TE

DERE YATAKLARINA SIKI DENETiM
KAÇAK VE İZİNSİZ MALZEME ALMAYIN!

Giresun Be-
lediyesi, şehir 
genelinde gönül 
belediyeciliği anlayı-
şıyla yaptığı sosyal 
yardımlarla ihtiyaç 
sahibi vatandaşla-
rın yanında olarak, 
bir nebze de olsa 
yüzlerini güldürmeyi 
sürdürüyor. 2’DE

Şenlikoğlu: ‘Yüzlerindeki 
Gülümseme Bizim İçin Yeterli’

Genel seçimler için ge-
riye sayım sürerken,-
Giresun iş ve siyaset 

dünyasının önemli isimlerinden 
Ergin Kılıçaslan’ın AK Parti’den 
milletvekili aday adayı olabilece-
ği öne sürülüyor.

Tabanda ciddi desteği olan ve 
mesleki yaşamındaki başarısı  
ile dikkat çeken Kılıçaslan’ın, 
aday olması halinde AK Parti’nin 
avantajlı hale geleceği iddia 
ediliyor.

Kılıçaslan bu konuda sessizli-
ğini korurken,TSO Yönetiminde 
de  ciddi karşığı olan Kılıças-
lan’ın ,yeni ve güvenilir yüzler 
arayan genel merkez için ilaç 
olabileceği ifade ediliyor.

Haber: Mustafa Cici

AK Parti’de Ergin 
Kılıçaslan Sesleri

İYİ Parti Giresun İl Başkanı Abdulkadir Eroğ-
lu, dün kalp çarpıntısı nedeniyle hastaneye 
kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşe-
ner’e geçmiş olsun mesajı gönderdi. Eroğlu, 
“İYİ Parti Genel Başkanımız Meral Akşener’in 
kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu nedeniyle 
hastaneye kaldırıldı. Çok şükür sağlık durumu 
iyi. Türkiye’nin siyaset aklı, cesurların lideri, 
güçlü kadının temsilcisi Genel Başkanımız 
Sayın Meral Akşener’e geçmiş olsun dileklerimi 
iletiyor, acil şifalar diliyorum.” Şeklinde konuştu.

Haber: Fatma Uğurlu

Abdulkadir Eroğlu’ndan 
Meral Akşener Mesajı



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

1000
500

Sayfa Sekreteri (Editör)

200200
50

16 Ocak 
2023 Pazartesi

SAYI:
6505

70

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 
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Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu
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Nuri Bereket
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Mustafa Kıran
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Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Enver YÜCEL…
- Ünü ülke sınırları dışına 

taşan, 
- Lâkin doğduğu ve büyü-

düğü ilde (Giresun/Piraziz) 
yeterince tanınmayan,

- Dünyanın çeşitli ülkelerin-
de eğitim müesseseleri kuran,

- Fas’tan Cibuti’ye, So-
mali’den Ortadoğu’ya dün-
yanın farklı coğrafyalarından 
öğrencilere kurumlarında burs 
imkânı sağlayan,

- Eğitimde iz bırakan, 
ender başarılı müteşebbis iş 
adamlarından biri,

- Dünya Eğitim Girişimci-
leri Derneği ve Avrupa Sınav 
Hazırlama Merkezi Birliği 
Başkanı,

- New York University’s 
Sterinhardt School’un dekan-
lık konseyinin mütevelli heyeti 
üyesi,

- Bahçeşehir Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı,

Enver YÜCEL…
*
Giresunlular, Sayın Enver 

YÜCEL Beyefendiyi Giresun 
Esnaf ve Sanatkârlar Oda-
ları Birliği Başkanı Sayın Ali 
KARA’nın organizatörlüğünde 
tertiplenen bir toplantıda (13 
Ocak Cuma günü) kısmen 
tanıma imkânı buldular… 

*
Toplantıdan notlar:
- Toplantı yeri: Giresun 

Kalesi, Belediye Sosyal 
Tesisleri…

- Davetliler: Başkan Ali 
Bey’in bizzat davet ettiği Be-
lediye Başkanları, Muhtarlar, 
STK’lar ve Giresun’da kanaat 
önderleri sayılabilecek siyaset 
üstü iş adamı ve meslek men-
subu şahsiyetler…

- Toplantının bir camiden 
mahrum kalede cuma günü 
Cuma’dan önce yapılmış 
olması; ‼ kalede caminin ne 
kadar elzem olduğunun anla-
şılmasına da vesile oldu…

- ‼Toplantıda gösterilen 
slayt gösterinde Enver Bey’in 
Turgut Özal, Süleyman Demi-
rel, Mesut Yılmaz, Aydın Do-
ğan gibi şahsiyetlerle görüntü-
leri yer alırken Recep Tayyip 
Erdoğan ile hiçbir karesinin 
bulunmaması dikkatlerden 
kaçmadı!..

*
Bu tanıtım toplantısı, Enver 

Bey’in şahsında bir nevi yaşa-
yan Giresunlu iş adamlarına 
vefa örneği teşkil ederken, 

Giresunlu sair yaşayan ilim 
ehli, hizmet aşığı ve hayır se-
ver iş adamlarına da benzer 
vefa tanıtım toplantılarının 
yapılacağı ümidini artırdı…

*
Sayın Enver YÜCEL Bey’in 

daha iyi tanıtılması ve anla-
şılması, 

onun bilgi, tecrübe ve eko-
nomik gücünden Giresun’u-
muzun daha fazla istifade 
edebilmesi ümidiyle…

Bu güzel tanıtım organi-
zasyonundan dolayı Başkan 
Sayın Ali KARA Bey’e de 
tebrikler ve teşekkürler…

*
“Her akıl, idrak edemediği 

ve gücünün yetmediği şeyleri 
inkâr eder.” (İbn-i Haldun)

“Eli görmeyen kişi yazıyı 
kalem yazdı sanır… ‼ Allah’ın 
kudretini görmeyen kişi, mey-
veyi ağaç yaptı sanır.” (Hz. 
Mevlâna)

Vesselam…

Tatlı, yaptığı açıklamada, 
“Halkımızın teveccühüy-
le Türkiye’yi yönetme 

sorumluluğunu üstlendiğimiz 
2002 Kasım’ından bu yana ülke-
mizi 20 yıl boyunca ‘Durmak yok, 
yola devam’ diyerek büyüttük, 
geliştirdik ve güçlendirdik. Türki-
ye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 
ikinci yüzyılına da Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından açıklanan ‘Türkiye 
Yüzyılı’ misyonumuzla başla-
dık. 2023’te milletimize hizmet 
yolculuğumuzu ‘Türkiye Yüzyılı’ 
ile birlikte zirveye çıkartacağız. 
Türkiye Yüzyılı’nı, annelerin ve 

babaların hayallerini gerçeğe 
dönüştürerek, gençlerimizin spor-
dan sanata, teknolojiden çevreye 
tüm beklentilerini karşılayarak 
yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılı’nı, 
milli ve manevi değerlerimizle 
birlikte ülkemizi siyasi, ekonomik, 
teknolojik, askeri, diplomatik kısa-
ca her alanda dünyanın en büyük 
10 devleti arasına çıkartarak 

yükselteceğiz” dedi.
Ak Parti Giresun Teşkilatları 

olarak, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın halka hizmet davası ve 
Türkiye’yi muasır medeniyetler 
seviyesine çıkarma hedefi doğrul-
tusunda gece gündüz çalıştıkla-
rını aktaran Tatlı, “Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde halkımıza daha fazla 
hizmet etmek için ilk günkü aşkla 
teşkilat mensuplarımızla birlikte 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Çalmadığımız kapı, sıkmadı-
ğımız el, dokunmadığımız ve 
hayır duasını almadığımız tek bir 
vatandaşımız olmasın istiyoruz. 

Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 
vizyonuyla tüm dünyada örnek 
gösterilecek bir ülke olması için 
gece gündüz emek veriyoruz. 
Halkımızın, Sayın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğindeki Ak Parti iktidarına ve 
Cumhur İttifakı’na duyduğu güve-
ni ve sevgiyi gördükçe hem çok 
mutlu oluyoruz hem de sorum-
luluğumuzun daha da arttığını 
görüyoruz. İşte bu nedenledir ki, 
‘Halka hizmet, Hakk’a hizmettir’ 
anlayışımızla Cumhuriyetimizin 
ikinci yüzyılında bir kez daha 
‘Durmak yok, yola devam’ diyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.

‘Ülkemizi ‘Türkiye Yüzyılı’
İle Zirveye Çıkartacağız’

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, 2023 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK 
Parti iktidarının halka hizmet yolculuğunun “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla zirveye çıkacağı yıl olacağını söyledi.

Şenlikoğlu: ‘Yüzlerindeki 
Gülümseme Bizim İçin Yeterli’

Belediyecilik hizmetlerinin 
sadece yol, su, ulaşım 

olmadığı Evde Bakım ve Sağlık 
Hizmetleri Birimi ile sosyal bele-
diyecilik alanında da vatandaşla-
rının yanlarında olmaya devam 
ediyor.

Bu kapsamda, Belediye Evde 
Bakım ve Sağlık Hizmetleri Birimi 
tarafından, yalnız yaşayan 73 
yaşındaki İbrahim Çırak’ın evinin 
içinden ilk etapta eskimiş ve 

kullanılmaya elverişli olmayan 
eşyalar çıkartıldı. Ardından ise 
tamirat, tadilat, boya ve bakım 
işlemleri gerçekleştirilerek, genel 
bir temizliğin ardından yeni eşya-
ları yerleştirildi.

Hacıhüseyin Mahallesi’nde 
ikamet eden İbrahim Çırak isimli 
vatandaşın talebi üzerine yapılan 
çalışmalarda evin yeni halini gö-
rünce duygusal anlar yaşarken, 
Belediye Başkanı Aytekin Şenli-

koğlu ve ekibine teşekkür etti.
Giresun Belediye Başkanı 

Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı 
açıklamada, sosyal belediyecilik 
anlayışı kapsamında ihtiyaç sa-
hibi vatandaşlar için hassasiyetle 
projeler üretildiğini ve bu proje-
lerin hayata geçirildiğini kayde-
derek, her zaman vatandaşların 
yanında olduklarını ve olmaya da 
devam edeceklerini söyledi.

Başkan Şenlikoğlu: “Sosyal 

hizmetler alanında vatan-
daşlarımızın sorunlarını hızlı 
ve etkin bir şekilde çözüme 
kavuşturmak için özveriyle 
çalışıyoruz. Hayata geçirdiği-
miz birçok proje ve çalışmalar 
ile ihtiyaç sahibi vatandaşları-
mıza her türlü desteği verdik. 
Vatandaşlarımızın verdiğimiz 
bu hizmetlerden memnuniyeti, 
yüzlerindeki gülümseme bizler 
için yeterli.’’ dedi.

‘Bizi izlemeye devam edin’

Seçim dönemi verdiği 
vaatleri bir bir ger-

çekleştiren Keşap Belediye 
Başkanı Mehmet Emür 
Batı Çıkışı Köprülü Kavşak 
Projesini inceledi.

“BİZİM KEŞAP’A 
SÖZÜMÜZ VAR”

Batı Çıkışı Köprülü Kav-
şak Vizyon Projesi olarak 
vatandaşlara açıkladığını 
ifade eden Başkan Emür 
“Keşap Batı Çıkışı Köprülü 
Kavşağının yapımı devam 
ediyor. Toplamda 33 Adet 

30 Metre uzunluğunda 130 
cm yüksekliğindeki prefab-
rik öngerme kirişlerinin 9 
tanesi yerleştirildi.  Geri ka-
lan kısım program dahilinde 
yapılacak. Seçim dönemin-
de verdiğimiz sözleri bir bir 
yerine getirmekten mutluluk 
duyuyoruz. Belediye olarak 
Keşap için daha güzel, 
daha modern çalışmalar 
nasıl yaparız bunu planlıyor 
ve uyguluyoruz. Bizim Ke-
şap’ımıza verilmiş sözümüz 
var. Biz aşkla çalışıyoruz” 
dedi.

Giresun Belediyesi Vahit 
Sütlaş Sahnesi’nde 90’lar Pop 
konseri gerçekleşti. Konser-
de solistlerin ve orkestranın 
doksanlı yıllara özgü kıyafetler 
giymesi büyük ilgi topladı. 

Giresunlu müzikseverler 
doksanlı yıllara ait birbirinden 
eşsiz pop şarkılarla keyifli 
dakikalar yaşadılar. Konser 
salonunu tamamen dol-
duran dinleyiciler bütün 
şarkıları solist Atakan 
Atlar, geri vokaller Esra 
Toğanç ve Beyza Can 
ile birlikte söylediler. 

Işık şöleni ve du-
man efektleriyle görsel 
şölenlere de sahne olan 
konser son bulurken, 
Giresun Belediye Baş-

kan Yardımcısı Abdurrahman 
Demirel solist ve vokallere 
bir çiçek takdim etti. 

Ayrıca 19 Ocak Perşembe 
günü Vahit Sütlaş Sahne-
si’nde Giresun Belediyesi ile 
Güzel Sanatlar Lisesi halka 
açık, ücretsiz olarak Türk 
Halk Müziği Koro Konseri 
verecek.

‘Konservatuvarımız Giresunlu 
Müzikseverleri 90’lara götürdü’



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

316 Ocak 
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KUR’AN’DA MUTLULUĞUN 
KAYNAĞI: BAŞKALARININ 

MUTLULUĞU İÇİN DE ÇALIŞMAK

Kur’an insanı 
egoizm ve birey-
cilikten arındırıp 

yardımlaşmaya teşvik eder. 
Bize başkalarının mutluluğu 
için de çalışmamız gerekti-
ğini söyler. 

İnsan bir başkasının der-
dine yardım ettiğinde ken-
dini mutlu hisseder. Çünkü 
birilerine yardım ederek 
kendini mutlu hissetmek 
insanın psikolojik yapısında 
vardır. 

Yüce Allah Kur’an’da in-
sanın bu psikolojik yapısına 
vurgu yapar. Yani insanın 
mutlu olmak için yapabile-
ceği şeyleri 1.400 yıl önce 
insanlığa bildirmiştir. 

İnsanın mutlu olmak için 
psikolojik olarak ihtiyaç 
duyduğu yardımlaşmak gibi 
bütün kazanımları Kur’an’da 
okuyoruz. 

Kur’an’da bizden yapma-
mızın istendiği salih amelle-
rin, yani iyi işlerin içerisinde 
başkalarını da mutlu etme-
miz gerektiği vardır. 

Yetime sahip çıkmak, 
yakın akrabaya, komşuya, 
arkadaşa, düşmüşe yardım 
etmek vs. gibi (Nisa Suresi, 
4/36; Bakara Suresi, 2/177) 
insanda huzur ve mutluluk 
oluşturacak sosyal hayat 
kuralları Kur’an’da, dolayı-
sıyla İslam’da mevcuttur. 

Yani Yüce Allah insanı 
mutlu olma ihtiyacında ya-
ratıp, bu mutlu olma psiko-
lojik durumunu karşılayacak 
argümanları da insanlığın 
hizmetine sunmuştur. 
Böylece, insanlara sadece 
kendileri için değil, başka 
insanların mutluluğu için 
de çalışmaları gerektiğini 
bildirir.  

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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AK PARTİ’DEN MEMUR SEN İLE İSTİŞARE TOPLANTISI

Sarı’dan Tatlı’ya EYT Teşekkürü
AK Parti Giresun İl Başkanlığı ve Memur Sen Giresun İl Yönetimi İstişare Toplantısında bir araya geldi

Başer, “2023 seçimleri Tür-
kiye’nin değil, yüzyılın seçimidir 
ve tüm dava arkadaşlarımız bu 
süreçte üzerine düşen görevleri 
hakkıyla yerine getirecektir.” 
ifadelerinde bulundu.

Daha sonra katılımcılara hitap 
eden Ak Parti İl Başkanı  Kenan 
Tatlı ise memurların yanında 
olduklarını söyledi

Tatlı, “Ülkemize bugüne kadar 
kazandırdığımız demokrasi ve 
kalkınma atılımlarını kesintisiz 
bir şekilde sürdürerek milletimize 
sözümüz olan 2023 Türkiye’sine 
adım adım yaklaşıyoruz.” 

“Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan öncü-
lüğünde ilan ettiğimiz Türkiye 
Yüzyılı vizyonu ile Aziz Milletimi-
ze, Cumhuriyetin yeni asrına çok 
daha büyük hayaller ve heye-
canlarla gireceği bir umut ışığı 
yaktık.”

‘İlk Evim İlk İş Yerim’ Projesiyle 
50 bin konut, 1 milyon altyapılı 
arsa ve 50 bin iş yerini ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımıza ve 
ekonomimize kazandıracak adımı 
attık.”

“Küresel düzeyde resesyon 
endişesinin giderek arttığı bir 
dönemde, Türkiye’mizin eko-
nomik büyümesini sürdürmesi 
çok kıymetlidir. 2022 son çeyrek 
verilerinin de dünyaya göre rekor 
bir düzeye geldiğini görüyoruz. 
Bununla birlikte 2023,2053 ve 
2071 vizyonlarının temellerini hep 
birlikte inşa etmeye başladık.”

“AK Parti iktidarıyla 20 yıldır is-
tikrarın, güven ortamının ve güçlü 

devlet olmanın konforunu milletçe 
hep birlikte gördük ve yaşadık. 
20 yılda ülkemizin sırtına 80 yılda 
bindirilen kamburları birer birer 
atarak altyapı yatırımlarımızı 
ülkemizin her noktasında tamam-
lamaya çok yaklaştık.”

“Türkiye’nin enerji politika-
larında hızla bağımsızlaşma 
yoluna giderek, çok kısa sürede 
kendi kendine yetebilen bir devlet 
konumuna gelecektir. Savunma 
sanayinde yerlilik oranı %85’lere 
ulaşmıştır. Özellikle havacılıkta 
Dünyanın takip ettiği lider bir ülke 
pozisyonuna geldik. Türkiye’mizi 
çok iyi günler beklediğine inanı-
yorum.” 

“Yerelde ise; Giresun’umuza 
son yıllarda çok ciddi yatırımlar 
aldık. Özel İdaremizi yeniden 
ayağa kaldırdık. Şehrimizin 
birçok kronik problemini yola 
koyduk, birçoğunu da planla-
mamıza alarak yatırım prog-
ramlarına girmesini sağladık. 
Özellikle, Bulancak Durağı Mevkii 
yapılacak Dal-çık Projesinin 
ihalesini gerçekleştirdik. Yeni yol 
mevkiindeki yıkılan İmam Hatip 
Lisesinin yeniden yapılması için 
TMSF üzerinden 20 milyon lira 
kaynak sağlanmıştır ve kısa bir 
süre içerisinde yapım sürecine 
başlanacaktır. Zeytinlik Mahal-

lesi’nde dönüşüm yatırımlarına 
hızla devam ediyoruz.”

‘Hemşerilerimizin beklediği 
projelerden biri de çevre yolu 
olduğunu biliyoruz. Fizibilite çalış-
malarında sona gelinmiştir ve 
yakın zamanda yatırım progra-
mına alınarak Giresun’u rahat-
latacak bir çevre yolu mutlaka 
yapılacaktır.”

“Bizim muhalefetten bir 
farkımız var. Biz, ‘niyet hayır, 
akıbet hayır’ diyerek önce Rab-
bimizin yardımına güveniyoruz. 
Biz, bugüne kadar bizleri hiç 
yalnız bırakmayan milletimize 
güveniyoruz. Biz, mazlumların 
duasına güveniyoruz. Böyle bir 
inancın, böyle bir iradenin kar-
şısında durabilecek hiçbir fani 
güç tanımıyoruz. Hep birlikte 
2023 imtihanından da alnımızın 
akıyla çıkacağız.” ifadelerinde 
bulundu. Memur Sen İl Başkanı 
Muhammet Sarı da EYT için 
teşekkür etti.

Sarı, “Bu güzel ve anlamlı 
birliktelik için Sayın Tatlı’ya 
teşekkürlerimi sunuyorum. Yerel 
ve ülke gündemine dair verimli 
değerlendirmeler yapma imkânı 
bulduk. Memurlar açısından3600 
ek göstergenin gerçekleşmesi, 
EYT’nin çözülmesi memnuniyet 
üretmiştir. 2. Dönemden itibaren 

okul öncesi, pansiyonlu okullar 
ile taşımalı eğitime tabi okulları-
mızın tüm öğrencilerine ücretsiz 
yemek verilmesi çok kıymetli bir 
adımdır ve tüm eğitim öğretim 
kurumlarına yaygınlaştırılmalıdır. 
Temel eğitim kurumlarına hususi 
bütçe tahsisi yıllardan beri dile 
getirdiğimiz ve çok yerinde bir 
uygulamadır. Tüm bu olumlu ge-
lişmeler için Sayın Cumhurbaş-
kanımıza ve iktidar temsilcilerine 
şükranlarımızı sunuyoruz. Bu-
nun yanında, düşük gelirli devlet 
memurlarına muhakkak seyya-
nen zam yapılması gerekmek-
tedir. Devlet memurlarının alım 
gücünün çok düştüğü ve taban 
aylığa zam ihtiyacı ortada net bir 
gerçekliktir. Özellikle okullarda 
yardımcı personel ve güvenlik 
görevlisi sıkıntısı yaşanmaktadır. 
İŞKUR çalışanlarının bir bölü-
münün görev süresi bitmiştir. 
Eğitimin kalitesi ve güvenliği için 
yardımcı personel sorunu acilen 
çözüme kavuşturulmalıdır. Türki-
ye’nin büyümesinden ve bütçe-
sinden devletin ana omurgası 
olan memura daha fazla refah 
payı verilmesi gerekmektedir.” 

“Umarım 2023’te birlikte baş-
latacağımız Türkiye Yüzyılının, 
ülkemizi ve milletimizi eğitimde, 
sağlıkta, enerjide, üretimde ve 
savunma sanayinde daha iyi 
yerlere taşıyacağına inanıyo-
ruz. Sayın Başkana ve ekibi-
ne teşekkürlerimizi sunuyor 
başarılar diliyoruz.”şeklinde 
konuştu.

Haber: Osman Yılmaz

Emeklilikte Yaşa Takılanlar 
Kurtuldu Ya Diğerleri…

Türkiye 4-5 aydır Emekli-
likte Yaşa Takılanlar ile yatıp 
kalkıyor. Ak Parti hükümeti 
“siyasi hayatımız pahasına 
da olsa EYT ile ilgili düzen-
leme yapamayız” derken 
birden bire çark ederek bu 
konuda düzenleme yapaca-
ğını söylediği günden beri 
gündem hep EYT oldu. Bir 
sosyal güvenlik uzmanı ve 
konuya vakıf biri olarak bü-
yük bir yara olduğu ortada. 
Bu konuda sayısız program 
yapmış biri olarak konuyu 
biliyordum ama hükümetin 
kararlı tutumu bu konuda 
bde düzenleme yapılmaz 
fikrini oluşturmuştu. Ama 
olan oldu cin şişeden çıktı 
ve yaklaşık 5-6 milyon kişi-
den ilk etapta 2,5 milyon kişi 
bir yıl içinde emekli olacak. 
Bu da ülke ekonomisine çok 
büyük bir yük demek…

1999 yılında millet İzmit 
Depremi yaralarını sararken 
ve bu depremin sarhoşluğu 
içinde 506 sayılı yasada ve 
emeklilik sisteminde bü-
yük ve radikal değişiklikler 
yapan yasa TBMM’den alel 
acele geçiriliverdi. Memurlar 
yönünden birçok düzenle-
menin Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edildiği yasa 
2002 yılında biraz hafif-
letilerek meclisten tekrar 
geçirildi. Sosyal güvenlik 
sistemine kademeli emekli-
lik olarak geçen bu düzenle-
meler kıdemine göre birçok 
kişinin hayatında değişiklik-
ler yapılmasına vesile oldu. 
Emeklilik hayalleri yerine 
göre 1 yerine göre 5 yerine 
göre de 10 yıl ertelenenler 
oldu. Üzerinden geçen 23 
yıla rağmen hala etkile-
nen 5-6 milyon kişi olduğu 
varsayılırsa işin büyüklüğü 
anlaşılabilir.

Yasa düzenlemesi söz 
verilmesine rağmen yılsonu-
na yetiştirilemedi. Şimdi de 
Ocak ayı sonuna yetişeme-
yeceği anlaşılıyor ve Şubat 
ayına sarkabileceği dillen-
diriliyor. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı yetkilileri 
bunca zaman ne yapıyor 
bilinmez. Bize göre birkaç 
maddelik basit bir kanun 
bu işi halletmeye yetebile-
cekken neyin pazarlığı ve 
hesabı yapılıyor, anlamak 
mümkün değil. Bu konuda 
karar verildiğine göre bunun 
bir çözüme kavuşturula-
cağı belli ama ceremesini 
uzun yıllar çekeceğimiz de 
ortada.

Ben işin esnaf ve tüccar-
lar yönüne dikkat çekmek 
istiyorum. Bu kişilerin men-
sup oldukları eski bağ-kur 
sistemi kadınlar yönünden 
20 erkekler yönünden de 
25 yıl tam prim ödemesi 

istiyor. Yani bunların çalış-
tırdığı işçiler 5000 günle 
emekli olurlarken bunlar 
7200 veya 9000 günle 
emekli oluyorlar. Yanında 
çalıştırdığı insanlardan iki 
kata yakın primle emekli 
oluyorlar. Birçok işveren 
yanındaki işçinin primini 
öderken cebinde parası kal-
mışsa kendi primini ödediği 
için bazen emeklilik bile 
hayal oluyor. Çoğu zaman 
yıllar boyunca kendi primini 
ödemeyi de ihmal ediyor. 
Bu her zaman para azlığın-
dan olmuyor bazen de para 
çokluğundan oluyor. Sosyal 
güvenlik sisteminden alaca-
ğı 3-5 bin lirayı azımsayan 
işveren yarın bu paraya bile 
ihtiyaç duyacağını düşün-
müyor bile.

Üstad Ali Tezel ile yaptığı-
mız bir program öncesinde 
sohbetimizde başından 
geçen bir olayı nakletti. “Bir 
işyerine teftişe gitmiştim, 
işyerini teftiş ettikten sonra 
işyerinin patronuna getir ba-
kalım bağ-kur makbuzlarını 
dedim” diyor. Adam şaşır-
mış ve ne yapacaksın mak-
buzları, bana bugüne kadar 
bunu soran olmadı demiş. 
Bağ-kur primi ödemediğini 
ödemeye de gerek duyma-
dığını söylemiş. Ona sosyal 
güvenlik sisteminin önemini 
anlatan üstad, adamın prim 
ödemesini sağlamış. Yıllar 
sonra karşılaştıklarında 
üstadın ellerine sarılan o 
patron, “Allah senden razı 
olsun. Sen olmasaydın bu-
gün açtım. O fabrika o işyer-
leri hepsi elimden çıktı, tek 
gelirim bağ-kurdan aldığım 
emekli maaşım” demiş.

Esnaf ve sanatkâr 
odaları ile ticaret ve sanayi 
odaları başkan ve yönetici-
lerinin sesini hiç duymadık 
bu süreçte. Onların gözü 
3-5 kuruş verdikleri mali 
müşavirlerin ücretlerinde, 
oysa üyelerinin bu süreçte 
haklarını bakanlık ve meclis 
nezdinde dillendirmeliler. 
Geçmişte bağ-kurun önemi-
ni kavrayamayan üyelerinin 
geriye gönük borçlanmasını 
sağlamalılar. Çeşitli dö-
nemlerde çıkarılan aflar-
daki hükümler nedeniyle 
bu hakkını kullanamadığı 
için bugün 65 yaş maaşına 
mahkûm olan veya onu da 
alamayan esnaf ve tüccar-
ların bu hakkı verilmeli ve 
borçlanma yoluyla emekli 
olmaları sağlanmalıdır. Bu 
konuda görev, esnaf ve sa-
natkâr odaları ve onlatın üst 
birliklerine düşüyor. Zaman 
geçirmeden bu düzenleme 
içine bağ-kurlular konusunu 
da sokmanın yolları bulun-
malı diyorum.
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DERE YATAKLARINA SIKI DENETiM
KAÇAK VE İZİNSİZ MALZEME ALMAYIN!
Bilindiği üzere İlimizde 22 

Ağustos 2020 tarihinde 
yaşanan sel afeti sonrasında 
Dere yataklarında faaliyet gös-
teren tüm firmaların ruhsatları 
İçişleri Bakanlığının talimatına 
istinaden iptal edilerek ilgili 
firmalar dere yataklarından 
çıkartılmıştı. Ayrıca önceki 
yıllarda Tarım ve Orman Ba-
kanlığı tarafından hazırlanan 
“Sel” konulu raporda da dere 
yataklarından düzensiz kum 
ve çakıl alınmasının taşkınlara 
ve sellere neden olabileceği 
uyarılarında bulunulmuştu.

Edindiğimiz bilgilere göre bu 
süreçten sonra Giresun Valilik 
Makamının talimatları doğrul-
tusunda gerek kolluk kuv-

vetlerince gerekse de İl Özel 
İdaresince yapılan denetimler 
de kaçak, izinsiz veya ruhsat-
sız malzeme alımı yaptıkları 
tespit edilen şahıs ve firmalara 
3213 sayılı maden kanunu 
kapsamında idari para cezası 
uygulandığı belirlendi. 

Yetkililer dere yataklarının 
kolluk kuvvetleri ile idarenin 
teknik elemanları tarafından 
sürekli denetim altında tutul-
duğu, derelerden kaçak kum 
çakıl malzemesi almamala-
rı hususunda vatandaşları 
uyardığı aksi takdirde Maden 
mevzuatı kapsamında cezaya 
maruz kalacakları ve bu ko-
nuda asla taviz verilmeyeceği 
özellikle vurgulandı. 

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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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
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Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Enver YÜCEL…
- Ünü ülke sınırları dışına 

taşan, 
- Lâkin doğduğu ve büyü-

düğü ilde (Giresun/Piraziz) 
yeterince tanınmayan,

- Dünyanın çeşitli ülkelerin-
de eğitim müesseseleri kuran,

- Fas’tan Cibuti’ye, So-
mali’den Ortadoğu’ya dün-
yanın farklı coğrafyalarından 
öğrencilere kurumlarında burs 
imkânı sağlayan,

- Eğitimde iz bırakan, 
ender başarılı müteşebbis iş 
adamlarından biri,

- Dünya Eğitim Girişimci-
leri Derneği ve Avrupa Sınav 
Hazırlama Merkezi Birliği 
Başkanı,

- New York University’s 
Sterinhardt School’un dekan-
lık konseyinin mütevelli heyeti 
üyesi,

- Bahçeşehir Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı,

Enver YÜCEL…
*
Giresunlular, Sayın Enver 

YÜCEL Beyefendiyi Giresun 
Esnaf ve Sanatkârlar Oda-
ları Birliği Başkanı Sayın Ali 
KARA’nın organizatörlüğünde 
tertiplenen bir toplantıda (13 
Ocak Cuma günü) kısmen 
tanıma imkânı buldular… 

*
Toplantıdan notlar:
- Toplantı yeri: Giresun 

Kalesi, Belediye Sosyal 
Tesisleri…

- Davetliler: Başkan Ali 
Bey’in bizzat davet ettiği Be-
lediye Başkanları, Muhtarlar, 
STK’lar ve Giresun’da kanaat 
önderleri sayılabilecek siyaset 
üstü iş adamı ve meslek men-
subu şahsiyetler…

- Toplantının bir camiden 
mahrum kalede cuma günü 
Cuma’dan önce yapılmış 
olması; ‼ kalede caminin ne 
kadar elzem olduğunun anla-
şılmasına da vesile oldu…

- ‼Toplantıda gösterilen 
slayt gösterinde Enver Bey’in 
Turgut Özal, Süleyman Demi-
rel, Mesut Yılmaz, Aydın Do-
ğan gibi şahsiyetlerle görüntü-
leri yer alırken Recep Tayyip 
Erdoğan ile hiçbir karesinin 
bulunmaması dikkatlerden 
kaçmadı!..

*
Bu tanıtım toplantısı, Enver 

Bey’in şahsında bir nevi yaşa-
yan Giresunlu iş adamlarına 
vefa örneği teşkil ederken, 

Giresunlu sair yaşayan ilim 
ehli, hizmet aşığı ve hayır se-
ver iş adamlarına da benzer 
vefa tanıtım toplantılarının 
yapılacağı ümidini artırdı…

*
Sayın Enver YÜCEL Bey’in 

daha iyi tanıtılması ve anla-
şılması, 

onun bilgi, tecrübe ve eko-
nomik gücünden Giresun’u-
muzun daha fazla istifade 
edebilmesi ümidiyle…

Bu güzel tanıtım organi-
zasyonundan dolayı Başkan 
Sayın Ali KARA Bey’e de 
tebrikler ve teşekkürler…

*
“Her akıl, idrak edemediği 

ve gücünün yetmediği şeyleri 
inkâr eder.” (İbn-i Haldun)

“Eli görmeyen kişi yazıyı 
kalem yazdı sanır… ‼ Allah’ın 
kudretini görmeyen kişi, mey-
veyi ağaç yaptı sanır.” (Hz. 
Mevlâna)

Vesselam…

Tatlı, yaptığı açıklamada, 
“Halkımızın teveccühüy-
le Türkiye’yi yönetme 

sorumluluğunu üstlendiğimiz 
2002 Kasım’ından bu yana ülke-
mizi 20 yıl boyunca ‘Durmak yok, 
yola devam’ diyerek büyüttük, 
geliştirdik ve güçlendirdik. Türki-
ye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 
ikinci yüzyılına da Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından açıklanan ‘Türkiye 
Yüzyılı’ misyonumuzla başla-
dık. 2023’te milletimize hizmet 
yolculuğumuzu ‘Türkiye Yüzyılı’ 
ile birlikte zirveye çıkartacağız. 
Türkiye Yüzyılı’nı, annelerin ve 

babaların hayallerini gerçeğe 
dönüştürerek, gençlerimizin spor-
dan sanata, teknolojiden çevreye 
tüm beklentilerini karşılayarak 
yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılı’nı, 
milli ve manevi değerlerimizle 
birlikte ülkemizi siyasi, ekonomik, 
teknolojik, askeri, diplomatik kısa-
ca her alanda dünyanın en büyük 
10 devleti arasına çıkartarak 

yükselteceğiz” dedi.
Ak Parti Giresun Teşkilatları 

olarak, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın halka hizmet davası ve 
Türkiye’yi muasır medeniyetler 
seviyesine çıkarma hedefi doğrul-
tusunda gece gündüz çalıştıkla-
rını aktaran Tatlı, “Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde halkımıza daha fazla 
hizmet etmek için ilk günkü aşkla 
teşkilat mensuplarımızla birlikte 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Çalmadığımız kapı, sıkmadı-
ğımız el, dokunmadığımız ve 
hayır duasını almadığımız tek bir 
vatandaşımız olmasın istiyoruz. 

Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 
vizyonuyla tüm dünyada örnek 
gösterilecek bir ülke olması için 
gece gündüz emek veriyoruz. 
Halkımızın, Sayın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğindeki Ak Parti iktidarına ve 
Cumhur İttifakı’na duyduğu güve-
ni ve sevgiyi gördükçe hem çok 
mutlu oluyoruz hem de sorum-
luluğumuzun daha da arttığını 
görüyoruz. İşte bu nedenledir ki, 
‘Halka hizmet, Hakk’a hizmettir’ 
anlayışımızla Cumhuriyetimizin 
ikinci yüzyılında bir kez daha 
‘Durmak yok, yola devam’ diyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.

‘Ülkemizi ‘Türkiye Yüzyılı’
İle Zirveye Çıkartacağız’

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, 2023 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK 
Parti iktidarının halka hizmet yolculuğunun “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla zirveye çıkacağı yıl olacağını söyledi.

Şenlikoğlu: ‘Yüzlerindeki 
Gülümseme Bizim İçin Yeterli’

Belediyecilik hizmetlerinin 
sadece yol, su, ulaşım 

olmadığı Evde Bakım ve Sağlık 
Hizmetleri Birimi ile sosyal bele-
diyecilik alanında da vatandaşla-
rının yanlarında olmaya devam 
ediyor.

Bu kapsamda, Belediye Evde 
Bakım ve Sağlık Hizmetleri Birimi 
tarafından, yalnız yaşayan 73 
yaşındaki İbrahim Çırak’ın evinin 
içinden ilk etapta eskimiş ve 

kullanılmaya elverişli olmayan 
eşyalar çıkartıldı. Ardından ise 
tamirat, tadilat, boya ve bakım 
işlemleri gerçekleştirilerek, genel 
bir temizliğin ardından yeni eşya-
ları yerleştirildi.

Hacıhüseyin Mahallesi’nde 
ikamet eden İbrahim Çırak isimli 
vatandaşın talebi üzerine yapılan 
çalışmalarda evin yeni halini gö-
rünce duygusal anlar yaşarken, 
Belediye Başkanı Aytekin Şenli-

koğlu ve ekibine teşekkür etti.
Giresun Belediye Başkanı 

Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı 
açıklamada, sosyal belediyecilik 
anlayışı kapsamında ihtiyaç sa-
hibi vatandaşlar için hassasiyetle 
projeler üretildiğini ve bu proje-
lerin hayata geçirildiğini kayde-
derek, her zaman vatandaşların 
yanında olduklarını ve olmaya da 
devam edeceklerini söyledi.

Başkan Şenlikoğlu: “Sosyal 

hizmetler alanında vatan-
daşlarımızın sorunlarını hızlı 
ve etkin bir şekilde çözüme 
kavuşturmak için özveriyle 
çalışıyoruz. Hayata geçirdiği-
miz birçok proje ve çalışmalar 
ile ihtiyaç sahibi vatandaşları-
mıza her türlü desteği verdik. 
Vatandaşlarımızın verdiğimiz 
bu hizmetlerden memnuniyeti, 
yüzlerindeki gülümseme bizler 
için yeterli.’’ dedi.

‘Bizi izlemeye devam edin’

Seçim dönemi verdiği 
vaatleri bir bir ger-

çekleştiren Keşap Belediye 
Başkanı Mehmet Emür 
Batı Çıkışı Köprülü Kavşak 
Projesini inceledi.

“BİZİM KEŞAP’A 
SÖZÜMÜZ VAR”

Batı Çıkışı Köprülü Kav-
şak Vizyon Projesi olarak 
vatandaşlara açıkladığını 
ifade eden Başkan Emür 
“Keşap Batı Çıkışı Köprülü 
Kavşağının yapımı devam 
ediyor. Toplamda 33 Adet 

30 Metre uzunluğunda 130 
cm yüksekliğindeki prefab-
rik öngerme kirişlerinin 9 
tanesi yerleştirildi.  Geri ka-
lan kısım program dahilinde 
yapılacak. Seçim dönemin-
de verdiğimiz sözleri bir bir 
yerine getirmekten mutluluk 
duyuyoruz. Belediye olarak 
Keşap için daha güzel, 
daha modern çalışmalar 
nasıl yaparız bunu planlıyor 
ve uyguluyoruz. Bizim Ke-
şap’ımıza verilmiş sözümüz 
var. Biz aşkla çalışıyoruz” 
dedi.

Giresun Belediyesi Vahit 
Sütlaş Sahnesi’nde 90’lar Pop 
konseri gerçekleşti. Konser-
de solistlerin ve orkestranın 
doksanlı yıllara özgü kıyafetler 
giymesi büyük ilgi topladı. 

Giresunlu müzikseverler 
doksanlı yıllara ait birbirinden 
eşsiz pop şarkılarla keyifli 
dakikalar yaşadılar. Konser 
salonunu tamamen dol-
duran dinleyiciler bütün 
şarkıları solist Atakan 
Atlar, geri vokaller Esra 
Toğanç ve Beyza Can 
ile birlikte söylediler. 

Işık şöleni ve du-
man efektleriyle görsel 
şölenlere de sahne olan 
konser son bulurken, 
Giresun Belediye Baş-

kan Yardımcısı Abdurrahman 
Demirel solist ve vokallere 
bir çiçek takdim etti. 

Ayrıca 19 Ocak Perşembe 
günü Vahit Sütlaş Sahne-
si’nde Giresun Belediyesi ile 
Güzel Sanatlar Lisesi halka 
açık, ücretsiz olarak Türk 
Halk Müziği Koro Konseri 
verecek.

‘Konservatuvarımız Giresunlu 
Müzikseverleri 90’lara götürdü’
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Fatih TANRIVERDİ
0(530) 514 17 00

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

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

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

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

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

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

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

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

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

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

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

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

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

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

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

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

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

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

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
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BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

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

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan TATLI, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AK Parti 
Giresun 7. Olağan İl Kongresinin 8 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılacağını açıkladı
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Her 
türlü insert 
tasarımızın 

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

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

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

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

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

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

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

Yok, yok... 
Öyle düşündüğünüz gibi; 
Sosyal bir sınıfın üzerinde, 

sosyal bir sınıfa tahakküm 
kurdurmak filan istemiyorum... 

Sadece ve sadece ‘farklı-
lıkları’ betimlemeye çalışmak 
istiyorum.. 

Durup-dururken toplumu 
‘bölücülük’ yapıp ‘iki sınıfa’ 
ayırmayı neden mi düşünüyo-
rum?

Yanıtını hemen veriyorum; 
“Kurulu düzen bozulmasın! 
“Ayaklar; ayak, başlar ‘baş’ 

olarak kalsın” 
“Sapla-saman birbirine 

karışmasın” istiyorum..
‘Karışmasın’ diyorum de-

mesinede;
Ama ben yinede ikiye ayır-

tacağım...
Üstelik nasıl ‘iki sınıfa’ 

ayırmam; 
Biri yöneten, birileri yöne-

tilen... 
Birileri üreten, birileri tüke-

ten... 
Biri sömüren, diğeri sömü-

rülen.. 
Birileri ezen, diğeri ezilen... 
Nasıl ‘iki sınıfa’ ayırmam 

birader? 
Birisi sürekli ‘aynı gemide-

yiz’ palavrası atan... 
Diğeri, onun palavralarına 

inanıp onu alkışlayan... 
Birisi; durmadan din-iman 

pazarlayan... 
Diğeri, onun söylediklerine 

harfiyen inanan... 
Birisi, bal çanağındaki balı 

kaşık-kaşık kaşıklayan... 
Diğeri, ağzına çalınan bir 

parmak balı alkışlayan... 
Birisi, bol-keseden maaşla-

rına zam yapan... 
Diğeri, onlardan arta kalan 

‘artıkları’ toplayan... 
Kanıt mı istiyorsunuz? 

Mademki tasada-kıvançta 
her zaman birlikteyiz... 

Mademki aynı gemideyiz.. 
Alın sizlere tespit edebildi-

ğim birkaç örnek;
Geminin dümenini tutan-

lar... 
Lüks Kamerada deri koltuk-

larında oturanlar... 
Eşler, dostlar ve akraba-i 

taallukatlar... 
Maaşlarına yaptıkları 

zamlarla enflasyonun üzerine 
çıkardılar.. 

Örneğin; 
Senin en düşük emekliği 

aylığını 5.500 lirada tutarken... 
Faal milletvekillerinin maa-

şını 73 bin 379 TL. çıkardılar.. 
Memur ve öğretmen emek-

lisinin maaşını 8 bin dolayla-
rında tutup ve “size bu kadarı 
yeterde artar bile” derken; 

Emekli milletvekillerinin 
maaşını 40 bin liradan 52 bin 
TL çıkardılar... 

Birde EYT (Emeklilikte 
Yaşa Takılanlar) var ki, onu 
nasıl bir çözüm getirildiğini 
bilmeyenlerin sayısı da bir 
hayli çok... 

Aslında üzerinde düşünül-
se, bunun anlaşılmayacak 
yanı da yok... 

Örneğin EYT oltasına takı-
lanlar şu kadarını düşünseler 
kafi; 

“Ben bir ‘asil’ olarak yıllar-

da çalıştığım yerden ‘emekli’ 
olamıyor ve ‘yaş oltasına’ 
takılıyorum da... 

Benim ‘vekil’ seçtiğim 
gencecik adamlar 24 ay 
TBMM çatısı altında çalışıp 
nasıl ‘emekli’ olabiliyor” diye 
düşünecek... 

Bu kadar basit... 
Ve birde -zahmet olmaz-

sa-düşündükten sonra şöyle 
diyecek; 

“Yahu, madem aynı gemide 
yol alıyoruz da... 

Madem aynı tasayı ve kı-
vancı birlikte paylaşıyoruz da.. 

Aynı gök kubbenin altında 
yaşayıp, aynı atmosferi payla-
şıyoruz da... 

Ve aynı pahalılıktan ve 
zamlardan etkileniyoruz da... 

Neden senin maaşına yap-
tığın zamlar benimkinden faz-
la oluyor?” diye kendi-kendine 

de olsa bunları düşünecek... 
Ve hem de şunları örnek 

gösterecek; 
“Sen, Türkiye Büyük Meclis 

lokantasında çorbanın ka-
sesini 5 TL ye içerken, ben 
üçüncü sınıf lokantada 20 TL 
ye içiyorum... 

Sen TBMM’si lokantasında; 
‘Dana Kavurmayı’ 22 TL 

ye yerken, ben canım ‘dana 
kavurma’ yemek istese her-
hangi bir lokantada 70-80 TL 
ödemek zorunda kalıyorum.. 

Sen Meclis Lokantasında 
‘kıymalı pideye’ 15 TL öder-
ken... 

Benim canım ‘kıymalı pide’ 
yemek istese, 70-80 TL’yi 
gözden çıkarmak zorunda 
kalıyorum... 

Sen, yine Meclis lokanta-
sında Türk Kahvesini 2 TL’ye 
içerken... 

Bizim canımız ‘Türk Kah-
vesi’ içmeyi çekse, sıradan bir 
kahvehanede 15 TL ödemek 
zorunda kalıyoruz... 

Vesaire, vesaire... 
Listeyi uzat uzatabildiğin 

kadar... 
Uzadıkça uzuyor... 
Eeeee? 
Hani aynı gemide yol alıp 

ve aynı kaderi paylaşıyor-
duk... 

Aynı kıvancı paylaşıp ve 
çektiğimiz acılara birlikte ağlı-
yorduk... 

Hani “sosyal bir devletiz, 
eşit haklara sahibiz” diyor-
duk... 

Hani ikide-bir Hz. Ömer’in 
adaletinden söz ediyorduk... 

Nenede bu sözü edilen 
adalet? 

Nerede bu sözü edilen 
eşitlik? 

Nerede kaldı dillerden dü-
şürülmeyen bu sosyal adalet? 

Nerede ve ne zaman bozul-
du bu adaletin terazisi? 

Özetlersek... 
Bütün bunlardan sonra 

ben sizlere şu soruyu sorarak 
özetlemek isterim; 

“Ben bu toplumu ‘sınıflara’ 
ayırmadan ve ‘bölücülük’ yap-
madan önce zaten ‘iki sınıfa’ 
ayırıp bölmemişler mi?” 

Buyurun; 
Şimdi söz sırası sizin...
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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

516 Ocak 
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Giresunspor, Passolig’de 
Yükselmeye Devam Ediyor

44 yıl aranın ardından geçen sezon Süper Lig’e yükselen Çotanaklar, ligde kalıcı olmak için 
mücadelesine devam ederken, Passolig sıralamasında ise üst sıralara tırmanmaya devam ediyor

TFF 1. Lig’de oynadığı 
dönemde Giresunspor 
armalı Passolig kartları 

20 binli rakamlardayken, Yeşil-
Beyazlı ekibimizin Süper Lig’e 
yükselmesinden sonra Gire-
sunspor armalı Passolig satış-
larında artış yaşandı. Geçen yıl 
45.526 adet Giresunspor logolu 
Passolig kartı satılırken, bu yıl 
bu rakam 12.717 adetlik artış ile 
58.243 adete ulaştı.

Passolig’in resmi internet 
sitesinde tutulan istatistiklere 
baktığımızda ise ‘Genel Sırala-
ma’ ve ‘Liglere Göre Sıralama’ 
olarak 2 ayrı tablo görüyoruz.

GENEL SIRALAMADA 
21. SIRAYA YÜKSELDİK

Giresunspor, ‘Genel 
Sıralama’da 58.243 Passolig 
kartı ile kendisine 21. sırada 
yer bulurken, geçen yıla göre 1 
sıra yükselmiş oldu. Bu tabloda 
1.417.482 Passolig kartı ile Ga-
latasaray 1. sıraya yerleşirken, 
2. sırada 1.357.854 Passolig 
kartı ile Fenerbahçe kendisine 
yer buldu. Beşiktaş’ın 1.010.443 

Passolig kartı ile 3. olduğu 
tabloda, Süper Lig’de geçen 
sezon şampiyon olan Trabzons-
por 446.208 Passolig kartı ile 
4. olabildi. Passolig kart satış 
sıralamasında ilk 10’a giren 
diğer takımların sıralamaları ise 
şu şekilde:

5. Konyaspor 174.640 - 6. 
Bursaspor 162.708 - 7. Adana 
Demirspor 158.489 - 8. Antal-
yaspor 153.927 - 9. Göztepe 

116.290 - 10. Kayseri 105.648.
İlk 10’a giremeyip 

Giresunspor’un üzerinde Pas-
solig kartı satışı yapan kulüp-
lerin sıralaması ise şu şekilde 
gerçekleşti:

11. Gaziantep FK 88.788 
- 12. Eskişehirspor 87.136 - 
13. Malatyaspor 84.812 - 14. 
Sivasspor 84.491 - 15. MKE 
Ankaragücü 81.784 - 16. Sam-
sunspor 79.096 - 17. Başakşehir 

FK 66.941 - 18. Erzurumspor 
62.798 - 19. Denizlispor 60.123 
- 20. Hatayspor 58.709.

LİGLERE GÖRE 
SIRALAMADA İSE 
14. SIRAYA YÜKSELDİK

‘Liglere Göre Sıralama’da 
‘Süper Lig’ ve ‘TFF 1. Lig’ kate-
gorileri var. Süper Lig’in 2022-
2023 sezonunda mücadele 

eden 19 takımı arasında yapılan 
sıralamada Giresunspor’umuz 
14. sırada yer bulurken, geçen 
yıla göre 2 sıra yükselmiş oldu. 
Bu sıralamaya TFF 1. Lig takım-
ları giremediği için yukarıdaki 
Passolig kart satış bilgilerinde 
herhangi bir değişiklik olmadan 
21. sıradan. 14. sıraya yükseldi-
ğimiz görülüyor.

‘Liglere Göre Sıralama’nın 
Süper Lig tablosundaki ilk 5 sı-
rası ‘Genel Sıralama’ ile birebir 
aynıyken; 6. sıradaki Bursas-
por TFF 1. Lig’de mücadele 
ettiği için bu tabloda göremi-
yoruz. Bu tabloda 6. sıraya 
Adana Demirspor, 7. sıraya 
Antalyaspor, 8. sıraya Kayse-
rispor, 9. sıraya Gaziantep FK 
yükselirken; Sivasspor’u 10. 
sırada görüyoruz. Bu tablodaki 
diğer takımların sıralaması ise 
şu şekilde:

11. MKE Ankaragücü 81.784 
- 12. Başakşehir 66.941 - 13. 
Hatayspor 58.709 - 14. Gire-
sunspor 58.243 - 15. Alanyaspor 
53.695 - 16. Kasımpaşa 22.232 
- 17. İstanbulspor 9.434 - 18. 

Ümraniyespor 6.032 - 19. Fatih 
Karagümrük 5.106.

TFF 1. LİG PASSOLİG 
KARTLARINDA SON 
DURUM

‘Liglere Göre Sıralama’nın 
‘TFF 1. Lig’ tablosunda ise 
162.708 Passolig kartı ile 
Bursaspor açık ara liderken, 
onu 116.290 Passolig kartı ile 
Göztepe takip ediyor. 3. sırada 
ise 87.136 Passolig kartı ile 
Eskişehirspor var. 84.812 
Passolig kartı ile Malatyaspor 
kendine 4. sırada yer buldu. 
Karadeniz Bölgesi takımların-
dan Samsunspor ise 79.096 
Passolig kartı ile 5. sırada yer 
aldı.

‘Liglere Göre Sıralama’nın 
TFF 1. Lig tablosunun son 2 sı-
rasında ise oldukça dikkat çekici 
iki rakam yer alıyor. 26. sıradaki 
Pendikspor’un 1.676 Passolig 
kartı varken, 27. ve son sıradaki 
Tuzlaspor’un ise sadece 418 
Passolig kartı var.

Haber: Hakan Uğurlu – 
www.kerasushaber.net

Doğukan Sinik 
Golle Döndü

Antalyaspor’un sezon 
başında yaklaşık 4 

milyon Euro’ya Hull City’e 
sattığı ve 6 aylığına tek-
rar kadrosuna dahil ettiği 
Doğukan Sinik, ilk maçında 
golle tanıştı. 24 yaşındaki 
kanat oyuncu maçın 57’nci 
dakikasında sakatlanarak 
oyundan çıktı. Sinik, maç-
tan çıkarken gözyaşlarını 
tutamadı.

LUİZ ADRIANO 
LİGDE İLK KEZ GOL 
SEVİNCİ YAŞADI

Kırmızı beyazlıların de-
neyimli forvet oyuncusu Luiz 
Adriano bu sezon ligde ilk kez 
gol sevinci yaşadı. 35 yaşın-
daki forvet oyuncusu Adriano, 
Ziraat Türkiye Kupası’nda 
oynadığı maçta 2 gol atma 
başarısını göstermişti.

“FUTBOL HAYATINDA 
BAŞARILAR DİLİYORUZ”

Giresunspor’dan yapılan 
açıklamada, “Sezon başında 
Galatasaray Spor Kulübü’nden 
kiralık olarak kadromuza 
kattığımız Oğulcan Çağlayan 
ile karşılıklı anlaşarak yolları-
mızı ayırmış bulunmaktayız. 
Oğulcan Çağlayan’a kulübü-
müze vermiş olduğu hizmetleri 
için teşekkür ediyor, bundan 
sonraki futbol hayatında başa-

rılar diliyoruz.” ifadelerine yer 
verildi.

YENİ ROTASI 
PENDİKSPOR

Giresunspor’a veda eden 
Oğulcan Çağlayan’ın yeni ad-
resinin 1. Lig ekibi Pendikspor 
olması bekleniyor. 26 yaşında-
ki futbolcu kariyerinde Çaykur 
Rizespor, Eyüp, Giresunspor, 
Galatasaray, Kayserispor, 
Gaziantep FK ve Kayseri Erci-
yesspor formaları giydi.

Bölgesel Amatör Ligde-
ki temsilcilerimizden 1926 
Bulancakspor’da teknik 
sorumlu Serhan Baki ile yollar 
karşılıklı görüşmenin ardından 
ayrıldı. Sezon başladıktan kısa 
bir süre sonra takımın başına 
geçen ve kısıtlı imkanlara 
rağmen aldığı kritik puanlarla 
takımını hem ateş hattının 
hem de Play-out’un üzerinde 

tamamlamasını sağlayan Ser-
han Hoca ile karşılıklı görüşü-
lerek ayrılık kararı alındı. Aynı 
zamanda takımına oynattığı 
etkili futbol ile de dikkat çeken 
Serhan Hoca, bundan sonraki 
süreçte 1926 Bulancakspor’a 
başarılar dilerken, göreve 
geldiği ilk andan itibaren hep 
destek gördüğü ilçe halkına 
teşekkür etti.

Baki İle Yollar Ayrıldı

iSTANBUL’UN YOLUNU TUTUYOR!
Süper Lig ekibi Giresunspor, Galatasaray’dan kiraladığı Oğulcan Çağlayan ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı

Türkiye  Futbol Fede-
rasyonu Merkez Hakem 
Kurulu’nun (MHK) ha-
kemlere yönelik eğitim 
çalışması kapsamındaki 
bölgesel seminer Gire-
sun Belediyesi Kültür ve 
Fuar merkezinde Eski 
Fifa Yardımcı Hakemi 
Eğitimci Cem Satman 
tarafından klasman göz-
lemcilerine ve klasman 
hakemlerine verildi.

Seminerin öğleden 
sonraki bölümünde ha-
kemlerin atletik testleri 
15 Temmuz Spor Komp-

leksinde B klasman, C 
klasman, Kadın klas-
man, bölgesel klasman 
hakem ve yardımcı 
hakemlerin katıldığı 
fiziki yeterlilik testlerinde 
katılımcılar, çeşitli koşu 
ve dinlenme bölüm-
lerinden oluşan zorlu 
etaplarda ter döktü.

Giresun dahil 11 farklı 
şehirden, 112 hakem ve 
45 gözlemcinin katıl-
dığı Bölgesel Seminer 
ve Atletik Test Koşusu 
Giresun’ da ilk kez dü-
zenlendi.

HAKEMLER TERLEDi !
2022- 2023 sezonu devre arası bölgesel seminer ve atletik test koşusu düzenlendi



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: 616 Ocak 2023 Pazartesi

 

 

 

GÜNDEM
GiRESUN
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(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

KARDEŞ PAYI

Geçen hafta kendi 
sahasında Üm-
raniyespor’a son 

dakika golü ile mağlup olan 
Giresunspor deplasmanda 
Antalyaspor ile yaptığı mü-
cadelede beraberlik alarak 
geçen haftanın mağlubiyeti-
ni unutturdu.

Oyuna başlayan ve po-
zisyon aramaya başlayan 
Giresunsporlu futbolcular, 
dördüncü dakika da Do-
ğukan Sinik’in sol taraftan 
hücumunu ceza alanının 
dışından kaleci Onurcan’ın 
uzanamayacağı köşeye 
vurarak Antalyaspor’u öne 
geçiren golü attı.    
Maça başlaması ile golü 
kalesinde gören Gire-
sunspor’lu futbolcular 
beraberliğe ulaşmak için 
pozisyon aramaya başladı-
lar.  Yakaladığı pozisyonu 
Alperen kurtardı. 

Antalyaspor kalecisi 
Alperen, ayağındaki topu 
defans arkadaşları ile pas 
yapmak isterken araya 
giren Borja Sainz, topu 
sürerek kalecinin solundan 
fileleri bulan top ile Gire-
sunspor’un beraberliği sağ-
ladı. Beraberlik yakaladık-
tan sonra pozisyon arayan 
ve galibiyet kovalayan taraf 
Giresunspor takımıydı. Her 
iki kalecide yaptığı kurta-
rışlarla takımlarını ayakta 
tuttu.

İkinci yarı ev sahibi 

Antalyaspor soldan yap-
tığı atakta atılan şutu 
Onurcan kurtararak be-
raberliği devam ettirdi. 
Antalyaspor’lu futbolcuları 
yaptığı paslaşmalar sonucu 
Adriano, Antalyaspor’un 
galibiyet golünü attı. Maçın 
stres dolu olması sonucu 
Antalyaspor’lu futbolcu, 
Giresunspor’lu futbolcuya 
yapmış olduğu sert müda-
hale bulunması nedeniyle 
Fernando oyun dışı kalarak 
takımını on kişi bıraktı. 

Giresunspor futbolcular 
eksik kalan  rakibi karşısın-
da beraberlik yakalamak 
için baskı kurdu.  Gire-
sunspor’lu futbolcunun attı-
ğı şutu ayakları ile kurtardı. 

Son zamanlarda oyna-
dığı futbol ile dikkat çeken 
Giresunspor’lu Alper , sol 
taraftan yaptığı ortaya kafa 
vuran Bajic takımının bera-
berlik golünü atarak deplas-
mandan puanla dönmesini 
sağladı.

Son dakikalarda her 
iki takımda galibiyet için 
pozisyon aramaya başla-
dılar. Antalyaspor’un attığı 
gol ofsayt nedeniyle iptal 
olunca puanları kardeş payı 
yaptılar.

Kendi sahasında mağlup 
olan Giresunspor, deplas-
manda güçlü Antalyaspor 
ile yaptığı mücadeleden 
puan alarak geçen haftanın 
mağlubiyetini unutturdu.
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Spor Toto Süper Lig’in 
19’uncu haftasında 
Fraport TAV Antal-

yaspor, sahasında oynadığı 
maçta Giresunspor ile 2-2 
berabere kaldı.

GOL PERDESİNİ 
DOĞUKAN AÇTI

Karşılaşmada gol perdesini 
4. dakikada Doğukan Sinik açtı 
ve Antalyaspor’u 1-0 öne ge-
çirdi. 40. dakikada ise Sainz, 
mücadeleye dengeyi getiren 
golü attı. İlk yarıda başka gol 
olmayınca takımlar soyunma 
odasına 1-1’lik skorla gitti.

Maçın ikinci yarısı ise büyük 
bir mücadeleye sahne oldu. 
61. dakikada Antalyaspor’da 
Fernando direkt kırmızı kartla 
oyundan atıldı ve takımını 10 
kişi bıraktı. Giresunspor, eksik 
rakibi karşısında beraberlik 
golünü 79. dakikada Bajic ile 
buldu.

KARŞILAŞMADAN 
DAKİKALAR

4’üncü dakikada Güray 
Vural’ın verdiği pasta sol 
kanattan içeriye doğru soku-

lan Doğukan Sinik rakibinden 
sıyrılarak ceza yayına doğ-
ru topu taşıdı. Sinik’in ceza 
sahası dışından sağ ayağının 
içiyle uzak köşeye yaptığı 
vuruş kaleciyi geçerek ağlarla 
buluştu: 1-0.

16’ncı dakikada Larsson’un 
pasında ceza alanı içerisi 
sol çaprazında topla buluşan 
Doğukan Sinik’in içeriye doğru 
çevirdiği topa Giresunspor 
kalecisi Onurcan Piri tokatladı. 
Boşta kalan topu savunma 
uzaklaştırdı.

32’nci dakikada Güray 
Vural’ın soldan pasında ceza 
alanı içerisinde topla buluşan 
Larsson’un sert vuruşu kalenin 
üzerinden auta çıktı.

40’ıncı dakikada kaleci Al-
peren Uysal’ın hatalı pasında 
ceza alanı dışında topu kapan 
Borja Sainz, ceza sahasına 
girerek kalecini solundan topu 
filelere yolladı: 1-1.

44’üncü dakikada Gire-
sunspor’da Kuwas’ın ceza 
alanı dışından sol ayağıyla 
yaptığı sert vuruşu kaleci Alpe-
ren kornere çeldi.

47’nci dakikada Fernando 
Martins’in ön direğe kullandığı 
köşe vuruşunda Luiz Adria-
no’nun arka tarafa doğru gön-
derdi. Burada bulunan Veysel 
Sarı’nın diziyle yaptığı vuruş 
üstten dışarıya gitti.

58’inci dakikada Larsson’un 
pasında ceza alanı sol çap-
razda topla buluşan Shoya 
Nakajima’nın sert şutunu Gire-
sunspor kalecisi Onurcan Piri 
tokatlayarak kornere gönderdi.

59’uncu dakikada ceza alanı 
dışı sağ çaprazında topla bulu-
şan Luiz Adriano, Larsson ile ver 
kaç yaptıktan sonra sağ ayağıyla 
yaptığı vuruş uzak kale direğine 
çarparak ağlara gitti: 2-1.

61’inci dakikada Antal-
yaspor’da Fernando Martins, 

orta alanda Serginho ile gir-
diği ikili mücadelede rakibinin 
bileğine sert basınca maçın 
hakemi Yaşar Kemal Uğurlu 
tarafından kırmızı kartla oyun 
dışına gönderildi.

72’nci dakikada Güray Vu-
ral’ın soldan altı pas içerisine 
yaptığı ortaya Nakajima’nın 
vuruşu üstten auta çıktı.

79’uncu dakikada Gire-
sunspor atak yönüne göre 
Alper Uludağ’ın sol kanattan 
ceza alanı içerisi uzak kale 
direğine yaptığı ortaya iyi 
yükselen Riad Bajic’in yaptığı 
kafa vuruşu kaleci Alperen’in 
ayaklarının altından ağlara 
gitti: 2-2.

90+1’inci dakikada Naka-
jima’nın sol kanattan arka 
direğe ortasına Soner Aydoğ-
du’nun gelişine yaptığı vuruşu 
kaleci Onurcan Piri iki hamle-
de kontrol etti.Karşılaşma 2-2 
sona erdi.

Süper Lig’in 19. haftasında Giresunspor, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Gol düellosu şeklinde geçen 
mücadelede ev sahibi 61. dakikada 10 kişi kalırken, Giresunspor’a 1 puanı getiren golü 79. dakikada Bajic kaydetti.

COTANAKLAR FIRSAT TEPTi
STAT: Corendon Airlines Park 

Antalya Stadyumu
HAKEMLER: Yaşar Kemal 

Uğurlu, Serkan Ok, Volkan 
Ahmet Narinç

TAV ANTALYASPOR: Alpe-
ren Uysal-Bünyamin Balcı(Dk. 
83 Kudryashov), Ömer Top-
rak, Veysel Sarı, Güray Vural, 
Ufuk Akyol, Fernando Martins, 
Doğukan Sinik(Dk. 57 Shoya 
Nakajima), Larsson(Dk. 66 Ce-
mali Sertel), Sinan Gümüş(Dk. 
66 Soner Aydoğdu), Luiz Adriano 
(Dk. 83 Admir Mehmedi)

GİRESUNSPOR:  Onurcan 
Piri-Hayrullah Bilazer, Arias, 
Alexis Perez, Alper Uludağ, Me-
ija, Campuzano (Dk.78 Görkem 
Sağlam), Serginho, Borja Sainz, 
Kuwas (Dk.54 Savicevic), Riad 
Bajic

GOLLER: Dk.4 Doğukan 
Sinik, Dk.59 Luiz Adriano (Fra-
port TAV Antalyaspor) - Dk.40 
Borja Sainz, Dk.79 Riad Bajic 
(Giresunspor)

SARI KARTLAR: Cemali 
Sertel, Ufuk Akyol, Kudryashov 
(Antalyaspor) -  Savicevic, Alper 
Uludağ, Alexis Perez, Serginho 
(Giresunspor)

KIRMIZI KART: Dk. 61 Fer-
nando Martins (Antalyaspor)

2-2


