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ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN

(Yazısı Sayfa 5'te)
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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

ERGÜNSA 
Orman Ürünleri İnşaat Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti.

Tel: 0454 222 0 444 - 222 0 355 Fax: 0454 222 0 328 Gsm: 0533 693 58 45
Aksu Mah. Pazar Cad. No: 74 GİRESUN

- MDF LAM    - MASİF PANEL   - OSB PLEYMUT   - VARİO PARKE
- AKRİLİK       - MARİN KONTRAPLAK ÇEŞİTLERİ

EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)
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UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

HER ÖĞRETMEN BİR 
SANATÇIDIR 

SEYİRCİLERİDE SINIFTA 
HAZIRDIR

(Yazısı Sayfa 4’te)

n 2’DE

Giresun Esnaf 
Odaları Birliği 

Başkanı Kara, elektrik, 
doğalgaz, vergi ve Bağ-
kur konularında indirim 
yapılmaması halinde 
esnafın çoğunun aradan 
çıkabileceğini öne sürdü.

Kara “Geçmiş yıllar-
da yaşanan ve özellikle 
2021 yılında krize dönen 
sıkıntıların 2022 yılında 
da yaşanmaması için 

esnaf ve sanatkârların 
sorunlarının ivedilikle 
çözülmesi gerekir. Esna-
fın ayakta duramaması 
halinde tüm ekonomi 
sekteye uğrayacaktır. 

Günlük hayatımızda 
doğalgaz, elektrik, su 
faturalarına büyük harca-
malar yapıyoruz. Kazan-
cımızın 4/1 ini faturalara 
harcıyoruz.

n SAYFA 3’TE

KARA: KDV 1’E iNDiRiLMEZSE 
ESNAF BiTER GESOB Başkanı Ali Kara, esnafın; vergi, 

elektrik, BAĞKUR, doğalgaz ve kira sorununa 
çözüm üretilmesini istedi

9 şahitli düğünde aşırı ilgi 
yüzünden izdiham oldu. 
Düğüne; Cumhurbaşkan-

lığını temsilen  Ömer Erdoğan 
ve Abdullah Yağcı da katıldı.

AK Parti Giresun il eski 
Başkanlarından Ayhan Akten, 
dillere destan bir düğünle 
evladını evlendirdi. Düğüne 
AK Parti’nin beyin takımı 
büyük ilgi gösterirken, aşırı 
ilgi nedeniyle nikah merasimi 
adeta izdihama dönüştü… 
Akten’in kızı Kübra Akten ile 
Bosnalı Ömer Cuprija’nın 
nikah şahitliklerini, TBMM 

Çevre Komisyonu Başkanı ve 
AK Parti Trabzon Milletvekili 
Muhammed Balta, Cumhur-
başkanlığı külliyesi idareci-
leri Ömer Erdoğan, Abdullah 
Yağcı, Amasya Üniversitesi 
Rektörü Süleyman Elmacı, 
Giresun Üniversitesi İletişim 
Fakültesi dekanı Profesör 
Nazım Elmas, Memur-Sen 
İl Başkanı Muhammed Sarı, 
İşadamları Halil İbrahim Paltun 
ve Atilla Unat yaptı.

Nikah töreninde konu-
şan Balta, Bosna ile Türkiye 
arasında dini ve milli bağlar 

olduğunu ifade ederek “Bu-
gün burada oldukça anlamlı 
bir nikaha şahitlik ediyoruz. 2 
kardeş ülke arasında ki tarihi 
bağlarımız ortada. Genç çiftleri 

tebrik ediyorum” dedi.
Misafirleri ile tek tek ilgile-

nen Akten ise duygulu anlar 
yaşadı. Akten tüm konuklarına 
teşekkür etti.

BALTA’DAN KARDESLiK CAGRISI
Akten’in kızının düğünü için Giresun’a gelen TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve Trabzon 

Milletvekili Muhammed Balta, Bosna ile Türkiye kardeşliğine büyük önem verdiklerini söyledi.

BAŞKAN ŞENLİKOĞLU, VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRİYOR

Üst Geçide Asansör Yapılıyor
Giresun Belediyesi, günlük hayatı kolaylaştırmak adına hassasiyetle çalışmaya devam 

ediyor. Yürütülen tüm çalışmalarda öncelikle engelli bireylerin rahatlığını ilk sıraya koyan 
Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, projelerini birbiri ardına hayata geçiriyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri, Başkan Aytekin Şen-

likoğlu’nun talimatı doğrultusunda 
engelli bireyler, hasta, hamile ve yaşlı 
vatandaşların sorun yaşamaması adına 
yoğun olarak kullanılan 19 Eylül Spor 
Salonu’nun yanındaki üst geçide asan-
sör çalışması gerçekleştiriyor. n 2’DE

Yeni Kapı Giresun 
Günlerinde Keşap Rüzgarı
14. Giresun Günleri Yeni Kapıda yapıldı. 

Keşap Belediyesi standı yoğun ilgi gördü

Keşap Belediye Baş-
kanı Mehmet Emür: 

“Keşap’a gönül vermiş tüm 

hemşerilerimizin ziyaretle-
riyle sıla ve gurbet ilişkisini 
bir arada harmanladık”

‘Kitap Su İle 
Tablet Can’ 
Başkentte 
Yoğun İlgi 

Gördü
n 2’DE

VALiLiK MUDAHALE ETTi
Giresun’da atık barajında sızma 

olan maden işletmesinin faaliyet-
leri süresiz durduruldu.

Giresun Valiliği, Şebinkarahisar ilçe-
sindeki maden işletmesinin atık barajın-
daki sızma nedeniyle, işletmenin faaliyet-
lerinin süresiz durdurulduğunu bildirdi. n 3’TE

“Eğribel Tüneli” 
çalışmalarında 

sona gelindi
Giresun’un iç 

kısımdaki ilçe-
leriyle Sivas arasındaki 
ulaşımın sağlandığı 
güzergahta bulunan 2 
bin 200 rakımlı Eğribel 
Geçidi’nde inşa edi-
len tünelin yıl sonuna 
kadar tek tüpten trafiğe 
açılması için yürütülen 
çalışmalarda sona yak-
laşıldı. n SAYFA 3’TE

Batlamaspor Başkanı Em-
rah Pekdemir, Batlama’nın 

ilçe olması gerektiğini ifade 
ederek “Bu hedefe ulaşmak 
için Batlamaspor kilit unsur 
olacaktır. Batlamaspor başarılı 
oldukça, ilçe kurma hedefine 
her geçen gün biraz daha fazla 
yaklaşacağız. O yüzden tüm 
Batlamalılar taşın altına elini 
sokmalı” dedi.

Yeni yönetim kurulu ile top-
lantı öncesi basına konuşan 
Pekdemir, ilçe kurma konusun-
da geç kalındığını ama ciddi 
bir çalışma ile hedefe varılaca-
ğını belirterek “Batlama ilçesi 
kurulursa, Batlamaspor’un da 
önü sonuna kadar açılır.BAL 
ligi veya üçüncü lig hedefi niye 
olmasın. Biz ilçe takımları ile 

mücadele ediyoruz. Biz de 
ilçe olursak şartlar daha eşit 
olur” dedi. Başkan Pekdemir, 
Batlamaspor’un yeni yönetici-
lerini de basına tanıttı. Marka 
işadamlarını bünyesine kata-
rak güçlü bir yönetim oluşturan 
Batlamaspor ayrıca hedef bü-
yüttü. Başkan Emrah Pekdemir 
antrenör olarak Ali Fuat Bakar 
ile anlaştıklarını ifade ederek 
tüm yöre halkını göreve çağır-
dı. Kulüp ikinci başkanı Fatih 
Çelebi ise birlik ve beraberlik 
mesajı verdi. Toplantıda önemli 
mesajlar veren Batlamaspor 
idarecileri İlker Dizdaroğlu, 
Ali Küçükbayrak, Fatih Kılıç, 
Ömral Sarı, Bekir Harmanşah 
ve Hamdi Çakır yöre halkından 
destek istediler.

BASKAN PEKDEMiR VE EKiBi
BATLAMA’YA ‘iLCE’ iSTEDi
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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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“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.
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tedbiri elden bırakmama hususunda 
kararlı olduklarını vurgulayarak: 
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bu işin siyasi  ve iktidar boyutu  
kamue edilmekte, yapılan yasa dışı 
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gibi bir algı yaratılmak 
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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

20,40
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Çınarlar Mah. Fevzi Paşa Cad. No:20
(Çınarlar Polis Karakolu Karşısı GİRESUN)

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

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

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

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

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

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

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

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

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

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

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

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

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

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

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

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

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

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
                                

   ENGİN MEYVACI 

BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

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

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

Siz 
hayal 
edin 
biz 

sizin 
için 

yapalım

BAŞKAN ŞENLİKOĞLU, VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRİYOR

Üst Geçide Asansör Yapılıyor
Giresun Belediyesi, günlük hayatı kolaylaştırmak adına hassasiyetle çalışmaya devam 

ediyor. Yürütülen tüm çalışmalarda öncelikle engelli bireylerin rahatlığını ilk sıraya koyan 
Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, projelerini birbiri ardına hayata geçiriyor.

KEŞAP STANDI 
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ 

Bu tür organizasyonlarda 
amacımız İstanbul’da yaşayan 
Keşaplı hemşerilerimizle bir 
araya gelmek. Ayrıca Giresun 
Günlerini merak eden İstanbul 
ve Giresun kültürlerini yakın-
laştırmak. Giresun Valimiz 
Enver Ünlü, önceki dönem 
Kültür ve Turizm Bakanı, AK 

Parti Genel Başkanvekili Prof. 
Dr. Numan Kurtulmuş, 65. 
Hükûmet Başbakan Yardım-
cısı, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcımız Nurettin Canikli, 
Giresun Milletvekillerimiz Ce-
mal Öztürk, Kadir Aydın, Sabri 
Öztürk, İstanbul Milletvekili 
Hasan Turan, diğer vekiller, 
Giresun il ve ilçe belediye 
başkanları, protokol üyeleri, 

STK, il, ilçe teşkilatlarının ve 
vatandaşların ziyaretleri ile yo-
ğun olarak yaşandı. Hemşeri-
lerimiz burada memleketlerine 
özlemlerini giderdiler. Katılım 
gösteren herkese teşekkür 
ediyorum. Bu tür organizas-
yonlar birlik ve beraberliğimizi 
pekiştiriyor.” dedi.

İstanbul ve çevre illerden 
gelen Keşaplı vatandaşlar 

Keşap ‘a yaptığı hizmetler-
den dolayı teşekkür ederek, 
Başkan Emür ile bol bol hatıra 
fotoğrafları çektirdiler.

Dört  gün süren etkinlik-
lerde, kültürel etkinlikler ve 
yöresel lezzetler tüm İstan-
bulluların beğenisine sunuldu. 
14. kez düzenlenen Giresun 
Günleri Giresunlu ve Keşaplı-
ların katılımı ile yoğun oldu.

Yeni Kapı Giresun 
Günlerinde Keşap Rüzgarı
14. Giresun Günleri Yeni Kapıda yapıldı. Keşap Belediyesi standı yoğun ilgi gördü

‘Kitap Su İle 
Tablet Can’ 

Başkentte Yoğun 
İlgi Gördü

Ankara’da Başkent 
Millet Bahçesi’n-

de düzenlenen ‘Gençlik 
ve Yerel Yönetimler’ 
temalı ‘Tam Bana Göre 
Festival’ adlı festivalde 
sergilenen Giresun Be-
lediyesi’nin ‘Kitap Su ile 
Tablet Can’ adlı çocuk 
oyununu izleyicilerin yo-
ğun ilgisiyle karşılaştı ve 
büyük beğeni kazandı.

Belediye Perso-
neli yazar Ali Murat 
Yılmaz’ın yazdığı ve 
Özden Aydın’ın yönet-
menliğini yaptığı “Kitap 
Su ile Tablet Can” adlı 
oyun, çocuklara elekt-
ronik cihazların hayatı-

mızdaki yerini ve kitap 
okumanın faydalarını 
eğlenceli bir şekilde 
aktarıyor.

Oyunun karakterler 
ve teknik ekibi ise şu 
şekilde:

Kitap Su: Ayşe Gül 
Çavuşoğlu, Tablet Can: 
Emre Aydın, Çocuk: 
Duygu Aydın, Anne: 
Nevin Dizdar, Baba: 
Fikret Öğüd, Maymun: 
Sadık Takır, Kurbağa: 
Ali İlker Pir, Sırtlan: Eray 
Aktaş, Ses Efekt: Ergin 
Kaçmaz, Işık Tasarım: 
Ziya Kostakoğlu, Dekor 
Tasarım: Erdoğan Cü-
neyt Kamanoğlu.

Göreve başladığı günden 
itibaren ‘Her projede önce 
engelli kardeşlerimizi 

düşünmeliyiz’ diyen Başkan Ay-
tekin Şenlikoğlu: “Belediye olarak 
vatandaşlarımızın hayatını kolay-
laştırmak adına çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bu doğrultuda üst 
geçitlere asansör yapma çalışma-
larına başlamış bulunmaktayız. İlgi-
li kurumlarla istişare içerisinde üst 
geçidin yapımı için harekete geçtik 
ve ilk kazmayı vurduk. Vatandaşla-
rımıza büyük kolaylık sağlayacağı-
na inandığımız bu çalışma Gire-
sun’umuza hayırlı olsun” dedi.



İç Anadolu’yu Karadeniz 
Bölgesi’ne bağlayan, 

Sivas-Giresun güzergahında 
Şebinkarahisar ilçesinde yer 
alan Eğribel Tüneli’nin toplam 
uzunluğu çift tüp şeklinde 11 
bin 810 metre olacak.

Kazı çalışmaları tamam-
lanan 5 bin 900 metrelik çift 
tüpten oluşan tünelin şu ana 
kadar sağ tüpünde beton kap-
lama çalışmaları tamamlandı. 
Tünele asfalt döküldü, yol çiz-
gileri çizildi. Tünelde elektronik 
ve aydınlatma çalışmaları ise 
devam ediyor.

Yıl sonuna kadar sağ tüpün 
trafiğe açılması planlanıyor.

Seyahat edenlerin 
5 dakikada farklı hava 
şartlarına geçişini 
sağlıyor”

Tünelin hizmete alınması ile 
kış mevsiminde tipi ve fırtına 
nedeniyle ulaşımın zaman za-
man durduğu Eğribel Geçidi’n-
deki güvenlik riskleri ortadan 
kalkacak. Mevcut yol 6,5 kilo-
metre kısalarak zamandan da 
25 dakika tasarruf sağlanacak. 
Tünel ayrıca iklimler arası ge-
çiş noktasında yer alıyor. Tü-
nelin bir ucunda Karadeniz’in 
yeşil çayırları ve ormanları yer 

alırken, diğer ucunda karasal 
iklimin bozkırları bulunuyor. 
Tünelin kuzeyinde sisli ve 
bulutlu hava hakim olabilirken, 
güney tarafında ise güneşli ve 

açık havayla karşılaşılabiliyor.
Eğribel Tüneli, bu yönüyle 

seyahat edenlerin 5 dakikada 
bozkırdan yeşile, yeşilden 
bozkıra farklı hava şartlarına 
geçişini sağlıyor.

Sürücüler ve yolcular tüne-
lin hizmete açılmasını heye-
canla bekliyor.

“Eğribel Tüneli açıl-
dığında sıkıntılarımız 
ortadan kalkacak”

Şebinkarahisar-Giresun 
kara yolunda 20 yıldır dolmuş 
şoförlüğü yapan Fikret Büyük-
yaş, Eğribel Geçidi’nin sıkıntılı 
bir nokta olduğunu, kış ayla-
rında tipi ve fırtına nedeniyle 
çok zorlandıklarını söyledi.

Geçitte saatlerce bekle-
diği zamanlar olduğunu dile 
getiren Büyükyaş, “Dağı 
aşamıyorduk, inşallah kısa 
zaman sonra Eğribel Tüneli 
açıldığında tüm bu sıkıntıları-
mız ortadan kalkacak. Tünelin 
açılmasını heyecanla bekliyo-
ruz.” dedi.

Dolmuşla seyahat eden 
Ahmet Karagöz de genelde 
hastane ve resmi işlemler için 
il merkezine geldiklerini ifade 
etti. Yolun kısalmasının çok iyi 
olacağını dile getiren Karagöz, 
“Mesela kış mevsiminde bu 
yolun üç gün kapalı olduğu za-
manları da, çok eski zamanlar-
da haftalarca kapalı olduğunu 
da gördüm. Ölümlü kazalar da 
oldu bu yolda. İnşallah tünel 
bu yıl nasipse bitecek, heye-
canlıyız.” ifadelerini kullandı.

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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Teşekkür
Ablam Nazlı Hakyemez’in rahatsızlığı  
nedeniyle( omurga ve sol diz kırığı) 

aramak, hizmet almak zorunda kaldığımız 
Giresun Belediyesi Evde Bakım 

Koordinasyonunda görevli  Engelli  
aracını kullanan kaptanlarımız; Gökhan 

Kolukısaoğlu ve Davut Yıldız’a teşekkürü 
bir borç bilirim.

Gönülden teşekkürler gençler, rabbim 
ellerinizi hiç bırakmasın, sağolun, 

hep varolun

Arzu Kiraz ORCAN

KARA: KDV 1’E iNDiRiLMEZSE 
ESNAF BiTER GESOB Başkanı Ali Kara, esnafın; vergi, 

elektrik, BAĞKUR, doğalgaz ve kira sorununa 
çözüm üretilmesini istedi

Korona Virüs Salgınının 
halen devam ettiği bu 
dönemde özellikle kış 

aylarına girdiğimiz için Elektrik, 
Doğalgaz ve Kömür bu aylar-
da çok fazla tüketiliyor. Tüm 
vatandaşların özellikle esnafın 
bir nebzede olsa yükünü hafiflet-
mek için faturalardaki vergi, fon 
ve kesintilerin tekrardan gözden 
geçirilerek indirimler getirilmelidir. 

KDV oranlarında altı ay yaz 
altı ay kış tarifesi uygulanmalı 
bu faturalara KDV, Enerji fonu, 
TRT Payı, Tüketim Vergisi gibi 
birçok kalemlerde bedel yansı-
tılmamalıdır. Doğalgaz faturala-
rının %18 i Elektrik faturalarının 
%20 si vergilerden ibarettir. Son 
zamanlarda akaryakıt ve doğal-

gaz ücretleri bunlar ile birlikte kur 
dalgalanması, enflasyon, gıda 
fiyatlarındaki kontrolsüz artış 
ve benzeri birçok konu gün-
demde iken en azından elektrik 
ve doğalgaz faturalarında bir 
düzenleme yapılmalıdır. Pandemi 
ve kış sürecinde vergi indirimi 
vatandaşın esnafın ve asgari 
ücretlinin elinin rahatlamasını 

sağlar. KDV oranında altı ay yaz, 
altı ay kış tarifesi uygulanarak 
KDV nin %1 e düşürülmesi ve 
TRT payının kaldırılması büyük 
bir kitleyi mutlu edecektir. Salgı-
nın devam ettiği bu kış günlerin-
de şartların iyice çetinleşme ile 
tüm vatandaşlarımızın, esnaf ve 
sanatkârlarımızın daha fazla zor-
lanmaması için makul bir indirim 
istiyoruz.      

Esnafın en önemli kalemlerin-
den birinin akaryakıt olması akar-
yakıta gelen zamlar karşısında 
giderlerin artması diğer yandan 
doların baş döndürücü bir şekilde 
yükselmesi derken mevcut du-
rumlar ürün ve hizmet fiyatlarına 
yansıyor. Esnafın zorlanması 
vatandaşında cebini çok olumsuz 

etkiliyor. Tüm esnaflarımız bu 
zamlar karşısında zorlanıyorken 
bu fiyat artışlarını vatandaşa yan-
sıtmamak için kendinden tasarruf 
etmeye çalışarak fedakârlık 
yapıyor. Zamların vatandaşa çok 
olumsuz yansımaması için ticari 
akaryakıt verilmesi gerekiyor. Ay-
rıca 4 ekim 2020 tarihinden önce 
oda ve vergi kaydı olup bağ-kur 
kaydı olmaması nedeniyle emekli 
olamayan esnaflarımız mevcut 
olup bu esnaflarımız 2000 yılı 
öncesi esnaf olarak faaliyette 
bulunuyordu şuan emekli yaşları 
da gelen esnaflarımıza bir defaya 
mahsus geriye dönük borçlanma 
imkanı tanıyarak bağ-kur mağdu-
riyeti yaşayan esnaflarımıza bir 
müjde verilmelidir.” dedi.

VALiLiK

Valilikten yapılan 
yazılı açıklamada, 

atık barajdaki iç setinin 18 
Kasım Perşembe günü saat 
19.30 sıralarında yıkıldığı 
bilgisi alınması üzerine, 
DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğü 
ile Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği İl Müdürlüğünden 
müteşekkil teknik heyetin 
sahada inceleme için görev-
lendirildiği belirtildi.

Görevlendirilen teknik 
heyet tarafından olay yerin-
de ilk incelemenin yapıldığı 
vurgulanan açıklamada, 
“Sızma olayından yakla-
şık 2 saat sonra ilgili firma 
tarafından yapılan müda-
haleyle sızmanın önlenerek 
kontrolsüz atık su akışının 
kesildiği, kuşaklama ka-
nalları yapılarak kirli suyun 
dinlendirilerek temizlenme-
ye çalışıldığı tespit edilmiş-
tir. Bölgede 5 ekskavatör, 
2 loder, bir greyder ve 3 
kamyon ile temizlik çalış-
maları devam etmektedir.” 
ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, can ve mal 
kaybının bulunmadığı olay-
da çevre ve insan sağlığı 
açısından herhangi bir riskin 
oluşmaması için kurumlar 
ve ilgili firma tarafından 
bölgede tüm tedbirlerin alın-

dığı, bölgeye yakın çevre 
köylerdeki vatandaşlara 
sahaya girmemeleri konu-
sunda gerekli bilgilendirme 
ve uyarıların da yapıldığı 
aktarıldı.

Olay sonucu oluşan kir-
liliğin hangi boyutta olduğu 
ve oluşturabileceği çevresel 
etkiler yönünden detaylı 
incelemelere başlanıldığı-
nın altı çizilen açıklamada, 
şunlar kaydedildi:

“Çevreye kontrolsüz bir 
şekilde yayılan atıkların 
içerisinde kimyasal mad-
de ve benzeri gibi tehlike 
oluşturabilecek bileşenlerin 
bulunup bulunmadığının 
tespiti ve çevresel etkilerinin 
değerlendirilebilmesi ama-
cıyla olay yerinden gerekli 
numuneler alınmıştır. Bu 
kapsamda mevcut çevre 
kirliliğinin önlenerek gerekli 
tedbirlerin alınması ve olu-
şabilecek daha büyük çevre 
kirliliğinin önüne geçilmesi 
amacıyla valiliğimiz kararı 
ile firmanın faaliyetleri 2872 
Sayılı Çevre Kanunu’nun 
15. maddesi gereğince sü-
resiz olarak durdurulmuştur. 
Analiz sonuçlarına müteakip 
sorumlular hakkında gerekli 
adli ve idari işlemler başlatı-
lacaktır.”

GİRESUN (AA)

MUDAHALE ETTi

‘Eğribel Tüneli’ çalışmalarında 
sona doğru gelindi!..



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

422 Kasım 
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Ali Zafer Topşir

Bu söz bana ait değil... 
Bu söz; 
Bir zamanlar ‘Öğretmen 

Okullarında’ meslek dersi öğ-
retmenleri tarafından söylenen 
klasik ve mesleki bir söylemdi... 

Derlerdi ki; 
“Öğretmenler bir sanatçıdır... 
Ve seyircileri, dinleyicileri de 

her zaman sınıfta hazırdır.” 
Yazı-tahtasının önü bir 

sahne; 
İzleyicilerin ve dinleyicilerin 

oturduğu salon ise sınıftır... 

Öğretmen dediğin; 
Çok yönlü bir sanatçı olma-

lıdır... 
Hiç abartıya kaçmadan; 
Hayatın gerçekleri üzerine 

rol yapmalıdır... 
El ve yüz makyajını tebeşir-

den yapıp; 
Gelecek güzel günlerin pla-

nını öğrenci-seyircisiyle birlikte 
planlamalıdır...

Yorgun düştüklerinde; 
Türkülerle, şarkılarla dinlen-

mesini bilmeli... 
Yeri geldiğin-

de; öğrencileriy-
le birlikte halay 
çekmelidir... 

Yeri geldi-
ğinde; birlikte 
ağlamayı ve 
gülmeli bilmeli” 
derdi bizleri 
‘öğretmenlik’ 
mesleğine 
hazırlayan öğ-
retmenlerimiz... 

Derlerdi ki; 
Karatahtanın önünde kaderi-

niz kararsa da... 
İlgisizlikten betiniz-bendiniz 

sapsarı sararsa da... 
Sizi yönetenler; 
“Aç mısınız, tok musunuz, 

açıkta mısın?” diye sormasa 
da... 

“Sizler karanlıkları aydınlığa 
çevirmeden asla geri adım 
atmayacaksınız” derlerdi... 

Öğretmenlerimiz pedagoji 
derslerinde bizlere her ne 
kadar; 

“Her öğretmen bir sanatçı 
olmalıdır” derlerdi demesine 
de...

Bizler öğrencilerimizin kar-
şısında ne kadar sanatçı gibi 
durduk? 

Epik oyunlar oynadığımız 
‘kara-tahtanın’ önünde ne ka-
dar sanatçı edasıyla durduk? 

Ne kadar ünlü ve meşhur 
olduk? 

Ne kadar küpümüzü doldur-
duk? onu pek bilemeyiz ama... 

Köy Enstitüleri başta olmak 
üzere... 

Onun ardılı olan Öğretmen 
Okulu bünyesinden ‘öğretmen 
kökenli’ bir hayli ünlü sanatçı 
ve edebiyatçı yetiştirildiğini 
söyleyebilirim... 

Köy Enstitüsünden mezun 
olup ve daha sonra edebiyat 
dünyasında önemli bir yere sa-
hip olanları ve -yazılı edebiyat 
yoluyla- toplumun aydınlan-

masına büyük katkı sağlayan-
lardan -aklıma gelenleri-şöyle 
sıralayabilirim; 

Rıfat Ilgaz... 
Ümit Kaftancıoğlu... 
Mahmut Makal... 
Talip Apaydın... 
Fakir Baykurt... 
Yusuf Ziya Bahadanlı... 
Mehmet Başaran... 
Dursun Akçam... 
Adnan Binyazar... 
Osman Bolulu,,.. 
Osman Şahin... 
Hasan Kıyafet, yazdıkları 

öykü ve romanlarla toplumun 
aynası olan değerli ‘yazın dalı’ 
sanatçılarımızdandır... 

Öğretmen Okulu mezunu 
‘öğretmen’ kökenli sanatçılar-
dan yine aklıma gelenlerden 
birkaç tane örnek verecek 
olursam; 

Tiyatro ve sinema sanatçısı; 
Şener Şen bir İlkokul öğretme-
nidir... 

Müzisyen Hakkı Bulut; İlko-
kul öğretmenidir... 

Yusuf Atılgan, Edebiyat 
öğretmenidir... 

Kamil Sönmez, İlkokul öğret-
menidir... 

Tuğrul Şan, İlkokul ve aynı 
zamanda Müzik öğretmenidir... 

Hüsamettin Subaşı, İlkokul 
öğretmenidir... 

Ali Rıza Binboğa, Müzik 
öğretmenidir... 

Futbol dünyasının ünlülerin-
den; 

Şenol Güneş, Türkçe öğret-
menidir... 

(Aklınıza gelenleri sizlerde 
ilave edebilirsiniz) 

Özetlersek; 
Eskiden Köy Enstitüleri ve 

Öğretmen Okulları, yetiştirdiği 
öğretmenleri çok yönlü olarak 
yetiştirirlerdi... 

Yani, yetiştirdikleri öğrenciler 
tadımlıkta olsa; 

Beethoven, Chopin ve Mo-
zart dinlerlerdi... 

Resim yapma yetenekleri 
olmasa da; 

Pablo Picasso’nun... 
Leonardo Da Vinci’nin...
Van Gogh’un hangi eserlerin 

altına imza attıklarını ve hangi 
ülkenin sanatçıları olduklarını 
bilirlerdi... 

Belki roman ve öykü yazma 
yetenekleri yoktu ama; 

Ülke klasikleri başta olmak 
üzere, dünyanın bütün klasikle-
rini yudum-yudum, su içer gibi 
okumuşlardır... 

Şimdi benim bu anlattıkları-
ma bazı kesimin inanmadığına 
adım gibi biliyorum...

Ve sözü daha uzatmadan 
da; 

Şimdi söz sırasını size bıra-
kıyorum... 

Görselle ilgili bilgi notu; 
Birinci fotoğrafta; Şener 

Şen, bir zamanlar Muş’ta öğret-
menlik yaparken öğrencilerine 
ders veriyor... 

İkinci Fotoğrafta; 
Türkçe Öğretmeni Şenol 

Güneş, bir zamanlar öğretmen-
lik yaptığı Trabzon Ortahisar 
Merkez Karakaya Ortaoku-
lunda öğrencileriyle okulun 
kapısında resim çektiriyor...

HER ÖĞRETMEN BİR SANATÇIDIR 
SEYİRCİLERİDE SINIFTA HAZIRDIR 



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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Süper Lig’in 13. 
haftasında Yeni 
Malatyaspor’u evinde 

konuk eden GZT Giresuns-
por, 70. dakikada Fousseni 
Diabate’nin penaltıdan attığı 
gol ile karşılaşmayı 1-0 üstün 
tamamlayarak 3 puanı hane-
sine yazdırdı ve puanını 13’e 
çıkardı.

Karşılaşmanın ardından dü-
zenlenen basın toplantısında 
maçı değerlendiren Giresuns-

por Teknik Direktörü Hakan 
Keleş, “Kazanmamız gereken 
bir maçtı. Her şeye rağmen 
kazandık. Her şeye rağmen 
diyorum çünkü gol atana 
kadar oyun üstünlüğümüz ve 
pozisyonlarımız vardı. Golden 
sonra biraz baskı yememize 
rağmen skoru koruyabildik. 
Kazandığımız için mutluyuz. 
Oyuncularıma mücadelele-
rinden dolayı gole kadar olan 
mücadelelerinden dolayı onları 

kutluyorum. Bizim için iyi bir 
moral oldu bu. Son 7 haftada 
sadece Antalyaspor mağlubi-
yeti, 3 galibiyet ve 3 beraberli-

ğimiz var. Bizim için Antalyas-
por maçı bayağı bir zarar verdi 
ama yavaş yavaş onu da telafi 
edeceğiz. Önümüzde Beşiktaş 
maçı var. Ona hazırlanacağız. 
Oyun olarak gole kadar iyiydik. 
Golden sonra biraz koruma iç 
güdüsü, galip gelme psikolojisi 
biraz geri çekilmemize neden 
oldu ama sonuçta yine hak 
ettiğimiz bir 3 puan aldığımı-
zı düşünüyorum” ifadelerini 
kullandı.

ETTiKLERiNE iNANIYOR
HAKAN KELES, HAK
GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, “Galip gelme psikolojisi biraz geri çekilmemi-

ze neden oldu ama sonuçta yine hak ettiğimiz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum” dedi.

Giresun Belediye 
Gençlik Spor Kulübü, 

Kadınlar Bölgesel Basketbol 
Ligi’nde oynadığı ilk maçta 
Başkent Kartalları’nı 61-49 
mağlup etmeyi başardı ve 
yeni sezona galibiyetle ‘mer-
haba’ dedi.

Giresun Belediye Baş-
kanı Aytekin Şenlikoğlı’nun 
talimatıyla kurulan ve kısa 
sürede yapılanarak sezona 
hazırlanan bayan basketbol 
takımı, 2021-2022 sezonuna 
oldukça iyi başladı.

19 Eylül Kapalı Spor 
Salonu’nda oynanan, Alper 
Tacettin, Metin Sarıoğlu ve 
Hamza Çalışkan üçlüsünün 
yönettiği maçın ilk çeyreğini 
19-11 önde kapatan Yeşil 
Beyazlılar, devre arasına da 
32-21’lik skorla üstün girdi. 

Üçüncü çeyreğe iyi başla-
masına rağmen, bu periyotta 

istediği sayıları bulamayan 
Giresun Belediye Gençlik 
Spor Kulübü, son çeyreğe 4 
sayılık farkla girdi. (39-35).

Son periyotta hata yap-
mayarak, iyi savunma yapan 
Yeşil Beyazlı ekip, bu periyot-
ta 22 sayı bularak skoru 61’e 
getirdi ve parkeden 61-49’luk 
galibiyetle ayrıldı.

İlk maç olmasına rağmen 
müsabakaya basketbolse-
verler hatırı sayılır bir ilgi 
gösterirken, Giresun Beledi-
ye Başkanı Aytekin Şenli-
koğlu da maç sonu takımı, 
Giresun Belediye Gençlik 
Spor Kulübü Başkanı Ala-
attin Hafızoğlu aracılığıyla 
tebrik etti.

Giresun Belediye Gençlik 
Spor Kulübü, ligin 2. Hafta-
sında ise Pazar günü deplas-
manda Toroslar Belediyesi ile 
karşı karşıya gelecek.

Basketbolda 
galibiyetle başladık

Kadınlar 2. Lig ve 3. Lig 
değerlendirme toplantısı 

TFF’nin Beylerbeyi’ndeki te-
sislerinde yapıldı. Toplantıya; 
TFF Futbol Gelişim Direktörü 
Oğuz Çetin, kulüp temsilcileri 
ve TFF Kadın Ligleri İdari 
Uzmanı Yusuf Beştaş katıldı. 
Oğuz Çetin’in kadın futbolu 
alanında yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verdiği konuş-
masının ardından gündemin 
ana maddelerini oluşturan 
liglerde uygulanacak oyuncu 
uygunlukları ve lig takvimleri 
konuları ele alındı. 

Kulüp temsilcilerinin 
görüşlerini ve isteklerini 

detaylıca aktarma fırsatı 
bulduğu toplantının ardından 
bir açıklama yapan TFF Fut-
bol Gelişim Direktörü Oğuz 
Çetin, “Her fırsatta federas-
yon olarak kadın futboluna 
verdiğimiz değerin altını çizi-
yorum. Bu yapının temel par-
çalarından olan liglerin doğru 
kurgulanması, kadın futbolu-
nun geleceği ve Milli Takımlar 
için büyük önem taşıyor. 
Kulüp temsilcilerimizle faydalı 
bir toplantı yaptık. Kadınlar 
2. Lig ve 3. Lig’i değerlendir-
dik. Kulüplerimizle birlikte en 
ideal yapıyı oluşturacağımıza 
inanıyorum.” dedi.

Kadınlar 2. Lig ve 3. Lig değerlendirme toplantısı yapıldı

‘İdeal yapıyı 
oluşturacağız’

Ağır Siklet Dünya 
Şampiyonası’nda 

Giresun’u ve Türkiye’yi Ay 
Yıldızlı formayla temsil eden 
Milli Boksörümüz Engin 
Çoruh, şampiyonada dün-
ya üçüncüsü olarak bronz 
madalyayı Giresun’a ve 
Türkiye’ye getirdi.

Yarı final maçında ayağın-
daki sakatlığa rağmen bitiren 
Çoruh, dünya üçüncülüğü 
maçında İspanyol rakibini 
yenerek bronz madalyayı ka-
zanarak göğsümüzü kabarttı.

Madalyalarına bir yenisini 
daha ekleyen Milli Boksörü-
müz Engin Çoruh, kendisi-
ne ve bu sporu yapmaktan 
olan sporcuların onura 
edilmesini istedi.

Avrupa şampiyonu oldu-
ğu dönemde de yaşadığı 
ilgisizlik nedeniyle üzüntü 
duyduğunu ifade eden Ço-
ruh, benzer sıkıntıları dünya 
üçüncüsü olduktan sonra 
da yaşamaya devam ettiğini 
belirtti.

Engin Çoruh 
Destek Bekliyor

Öznur Kablo Yeni Malat-
yaspor Teknik Direktörü 

Marius Sumudica, oyuncuları-
nın sakatlıklarından yakınarak, 
şunları dile getirdi: “Bugün 
Giresunspor’un kalemizde gol 
yapmak için çok büyük şans-
ları olmadı, bizim de kötü bir 
şansımız vardı. İlk 11’imizde 
Tetteh yoktu sakat, Ndong yok. 
İki oyuncumuzu da kaybettik biri 
ısınmada biri de maç başladıktan 
sonra maçın ikinci yarısında. 
Tabii Süper Lig’de ilk maçını 
oynayan Philip Gameli’yi sahaya 
atmak zorunda kaldım. Yedek 
kulübesine baktığımda da çok 
fazla çözüm üretecek futbolcum 

yok, çözüm üretecek futbol-
cu göremiyorum. Bir tane de 
topumuz gol oldu, ama bir sorum 
var, özellikle son 3-4 maçtır 
hakemin hiç Malatyaspor ile 
ilgili VAR’a gittiğini görmüyorum. 
Evet Giresunspor’un bugün bir 
pozisyonu var o da penaltıydı. 
Bunu tartışmayacağım. Bugün 
bir elle temas vardı, Kubilay’ın iki 
pozisyonu vardı temas oldu ama 
hiç VAR’dan incelenmedi pozis-
yonlar, bir hoca için böyle çok zor 
tabi. Takımın yarısını kaybettim, 
yarısı sakat. Tabii hafta içinde de 
gelip oyuncularım antrenmanın 
çok şiddetli olduğunu söylediler, 
bizim için çok zor oluyor dediler 

çünkü hazırlık sezonunda, sezon 
başında çok iyi hazırlanmadık-
larını söylediler. Benden önce 
çalışmışlar için de bu bir saldırı 
niteliği değil, bir şey söylemek 

istemiyorum, beni yanlış an-
lamalarını istemiyorum. Şimdi 
önümüzdeki antrenmanlarda 
daha fazla oyuncu kaybetmekten 
korkuyorum.”

Sumudica:  Çözüm Üretecek 
Futbolcu Göremiyorum

MHK Kasım ayı semineri  
İstanbul’da düzenlendi. 

MHK’nın düzenlediği semi-
nere, MHK Eğitim Danışmanı 
Jaap Uilenberg ve Eğitim 
Departmanı, Süper Lig Ha-
kemleri, A-Klasman Hakemleri 
ve Video Yardımcı Hakemleri 

katıldı. Seminer programı 
teorik bölümler ve hakemler ile 
yapılan birebir toplantılardan 
oluşturuldu. Teorik bölümler 
çalışma grupları şeklinde iş-
lendi ayrıca video-test ve oyun 
kuralları testi yapıldı.

Hakem kararlarındaki 

tutarlılığın arttırılması amacıy-
la son haftalarda az da olsa 
uygulama farklılıkları yaşanan 
aşağıdaki konular üzerinde 
eğitim verildi.

1. Zaman Yönetimi
2. Yerde Kalan (sakatlık 

durumlarında) Oyuncular

3. Sarı Kart Pozisyonları
4. Bariz Gol Şansının En-

gellenmesi
5. Çatışmaların Yönetimi
6. Elle Oynamalar
7. İkili Mücadeleler
8. Ofsayt Pozisyonları
9. VAR Müdahaleleri

MHK Kasım ayı semineri düzenlendi

İlimiz Atıcılık ve Avcılık 
antrenörü Mehmet AYDIN 

Atıcılık ve Avcılık Federasyo-
nunca Teknik Kurul Üyeliğine 
atandı. 24 Ekim 2021 tarihinde 
Ankara’da yapılan Federas-
yon seçimlerinde federasyon 
başkanı seçilen Prof Dr. Gürsel 
ÇOLAKOĞLU’na verilen des-
tek karşılık gördü ve  antre-
nörümüz Mehmet AYDIN illi 
takımlar üst kurulu olan Teknik 
Kurul Üyeliğine seçildi.

Daha öncede Atıcılık Fede-
rasyonunda Milli takım antre-
nörlüğü ve Teknik Kurul Üyeliği 
görevinde bulunan antrenör 

Mehmet AYDIN Bedensel 
Engelliler Federasyonunda 
Paralimtik Milli takımda da 
görev almış İngiltere’de yapılan 
Dünya şampiyonasında da 
antrenör olarak katılan ilimizin 
başarılı ve deneyimli antrenörü 
Mehmet AYDIN’nın bu göreve 
gelmesi spor il müdürlüğü ve 
ilimiz spor camiasınca takdirle 
karşılandı.

Mehmet Aydın yapmış 
olduğu açıklamada” ben uzun 
yıllar antrenör olarak bu branş 
da yazısı sporcular yetiştirdim. 
Atıcılık ve Avcılık Federasyo-
nun kadrolu olarak Türkiye’nin 

en eski hocalarındanım. Ben 
sadece yapmış olduğum 
çalışmanın ürünlerini alıyorum 
imkan verildiği takdirde çok bü-
yük başarılara imza atacağım. 
Atanmış olduğum görevin bilin-
ci ve sorumluğunun çok iyi bili-
yorum. Teknik Kurul olarak çok 
iyi bir ekip oluştu ve bu ekip ile 
çok başarılı çalışmalara imza 
atacağız” dedi. Aydın ayrıca bu 
kurulda görev verilmesinden 
dolayı Federasyon başkanı Pro 
Dr. Gürsel ÇOLAKOĞLU’na 
teşekkür etti.

Atıcılık ve Avcılık antrenörü-
müz Mehmet AYDIN federas-

yonunun ilk kurul toplantısı için 
hafta sonu Ankara’ya gidiyor. 
Aydın hocamıza yeni görevinde 
başarılar diliyoruz.

Aydın’a Atıcılık Federasyonunca 
Üst Kurulda Görev Verildi

ATICILIK ANTRENÖRÜ MEHMET AYDIN FEDERASYON TEKNİK KURUL ÜYESİ OLDU



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER
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Adanaspor, 7'inci dakikada Celil 
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ve 11 puanda kaldı. Çotanaklar, bu 
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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: 622 Kasım 2021 Pazartesi

ALTI PUANLIK MAÇ

Giresunspor lig sıra-
lamasında iki puan 
önde olan Malat-

yaspor’a ev sahipliği yaptı. 
İki takımda alt sıralardan 
kurtulma mücadelesinde 
saha avantajını kullanan 
takım Giresunspor oldu.

Süper ligde en az gol 
atan ve en az gol yiyen 
takım Giresunspor. Her iki 
takımda alt sıralardan kur-
tulmak için oynanan doksan 
dakikada gülen taraf 
Giresunspor, taraftarlarını 
sevindirdi. Oyuna baskılı 
başlayan ve gol arayan 
taraf Giresunspordu. Ma-
latyaspor alanına paslarla 
gelen Giresunsporlu fut-
bolcular final vuruşu yapıp 
skoru değiştiremediler.

Süper ligde en kısa 
zamanda kaleye giden iki 
takımın maçında sevinen 
ve altı puan değerinde maçı 
kazanan Giresunspor oldu. 
Sağ tarafta sol ayaklı Süley-
manov, sol tarafta sağ ayaklı 
Sergio oynuyor. Sağ tarafta 
oynayan Süleymaov topu sol 
ayağına alana kadar rakip 
takım defansı müdahalede 
bulunuyor. İlk yarı Dukara et-
kili olamadı. İkinci yarı yerini 
İbrahim Balde’ye bıraktı.

İyi futbol oynayan Gire-
sunspor sonuca gidecek 
final paslarını değerlendir-
mesi gerekiyor. Çok güzel 
paslarla Malatyaspor alanı-
na giren Giresunsporlu fut-
bolcular hatalı pas sonucu 
topu rakibine kaptırıyorlar. 
Malatyaspor ise sağ tarafı 
kullanıp, sol taraftan sol 
bekini sürpriz golcü olarak 
kullanmaya çalıştı.

Topu ayağa oynayarak 
iyi pas yapan ama final 
paslarını yapamayan  bir 
Giresunspor izledik. Kaleye 
şut atması gerekirken yan 
pas yapmaları erken gol 
bulmasını geciktirdi. Gire-
sunspor Diabete’nin pası 
ile pozisyon bulan İbrahim 
Balde mutlak golü kaçırdı.  
Maçta  en net pozisyondu. 
Bir pozisyonda da penaltı 
kazandıran İbrahim Balde, 

VAR incelenmesi sonucu 
pozisyonun ofsayt olması 
nedeniyle iptal edildi.

Malatyaspor ilk pozisyo-
nunu Kubilay ile yakaladı. 
Yerinde müdahale ile gole 
izin verilmedi. Giresunspor, 
Malatyaspor’lu futbolcu-
nun elle oynaması sonucu 
penaltı kazandı. Penaltı-
yı gole çeviren Diabate,  
Giresunspor’u öne geçiren 
golü attı. Malatyaspor gol 
yedikten sonra Giresunspor 
alanında baskı kurarak 
beraberlik yakalamaya 
çalıştı. Giresunspor de-
fansı Malatyaspor atakları 
karşısında zor anlar yaşadı. 
Malatyaspor futbolcusu 
Mustafa’nın defanstan 
dönen topa Okan’ın kapa-
dığı köşeye attığı gol VAR 
incelenmesi sonucu iptal 
edildi. Yine Malatyasporlu 
futbolcunun köşeye giden 
şutunu kaleci Okan kurtar-
dı. Malatyaspor beraberlik 
için hücumlarını sıklaştırdı. 
Sol bekinin vurduğu şutun 
direkten dönmesi Gire-
sunspor için şans, Malat-
yaspor için şansızlıktı.

Maç boyunca oyunun 
hakimi ve gol pozisyonuna 
giren taraf Giresunspordu. 
Giresunsporlu futbolcular 
sağ ve sol taraftan kazan-
dıkları serbest atışları rakip 
kalecisinin çıkıp alabileceği 
yere atıyorlar. Bu sadece bu 
maçta değil, oynadıkları di-
ğer maçlarda da yapıyorlar. 

Giresunspor, bu zamana 
kadar oynadıkları maçlarda 
(İlk dört maç hariç)) başa-
rılı futbol oynayarak puan 
topladı. Bazı maçlarda çok 
gol pozisyonuna girmesine 
rağmen sonucu değiştire-
mediler. Yukarıda belirtti-
ğim gibi en az gol atan ve 
gol yiyen takım ünvanını 
taşıyor. Güzel futbolunu ve 
gol pozisyonlarını değerlen-
dirdikleri takdirde skor ve 
puan olarak sıralamalarda 
ki yerini alacaktır.

ALTI PUANLIK MAÇI 
KAZANANLARI TEBRİK 
EDİYORUZ..
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Spor Toto Süper Lig’in 
13’üncü haftasında 
GZT Giresunspor, 

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u 
70’inci dakikada Diabate’nin 
penaltıdan attığı gol ile 1-0 mağ-
lup ederek çok kıymetli 3 puanı 
hanesine yazdırdı.

 10’uncu dakikada Gire-
sunspor sol taraftan Zeki ile kor-
ner kullandı, defansın uzaklaş-
tıramadığı topu çizgi üzerinde 
kontrol eden Flavio’nun şutu az 
farkla üstten auta gitti.45+1’in-
ci dakikada Adem Büyük’ün 
cezasahası çizgisine yakın 
bölgede Aziz Behich’e, müda-

halesi ile kazanılan faul atışında 
topu kullanan Suleymanov’un 
vuruşunda kaleci Ertaç tehlikeyi 
önlemeyi başardı.İlk yarı 0-0 
sona erdi.

54’üncü dakikada Balde kaleci 
Ertaç’ın müdahalesiyle yerde 
kalınca hakem penaltı noktasını 
gösterdi, yardımcı hakem ofsayt 
bayrağını kaldırdı. VAR kontro-
lü sonrası ofsayt kararı verildi. 
57’nci dakikada Diabate’nin 
pasında topla buluşan Balde’nin 
yerden şutu kale direğinin yanın-
dan dışarıya gitti. 

61’inci dakikada Aziz Behich’in 
soldan ortaladığı topa yükselen 

Sergio’nun kafa vuruşunda top 
üstten dışarıya gitti. 

69’uncu dakikada ceza 
sahasında savunmanın kafayla 
uzaklaştırdığı topa Zeki Yavru 
sert vurdu, rakibin eline çarptı. 
Hakem Cüneyt Çakır penal-
tı noktasını gösterdi. 70’inci 
dakikada topun başına geçen 
Diabate meşin yuvarlağı ağlara 
gönderdi: 0-1. 

78’inci dakikada Kerim Ha-
fez’in ortasında savunmadan 
dönen topu Semih Kaya sol 
kanattaki Mustafa Eskihellaç’a 
aktardı. Bu oyuncunun ortası 
Perez’den döndü, ceza sahası 

dışında tekrar topla buluşan Mus-
tafa Eskihellaç topu sert vuruşla 
ağlara gönderdi ancak mücade-
lenin hakemi Cüneyt Çakır, VAR 
incelemesi sonrasında ofsayt 
gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

83’üncü dakikada Mallan’ın 
kullandığı serbest vuruşta kaleci 
Okan Kocuk sağına giden topu 
son anda çeldi.

90+3’üncü dakikada Kerim 
Hafez’in ceza sahası sol ön 
çaprazından sert şutu üst kale 
direğine çarparak oyun alanına 
tekrar geri döndü. Karşılaşmayı 
Giresunspor’un 1-0’lık üstünlüğü 
ile sona erdi.

ALDI
COTANAKLAR 
NEFES Spor Toto Süper 

Lig’in 13’üncü 
haftasında GZT 
Giresunspor, Öznur 
Kablo Yeni 
Malatyaspor’u 70’inci 
dakikada Diabate’nin 
penaltıdan attığı gol ile 
1-0 mağlup etti.

STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin 

Duran, Tarık Ongun
GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk, 

Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Behich 
(Dk. 88 Emre Taşdemir), Pelupessy (Dk. 
88 Sergen Piçinciol), Flavio, Suleyma-
nov (Dk. 61 Champness), Diabate, Ser-
gio (Dk. 73 Erol Can Akdağ), Doukara 
(Dk. 46 Balde) 

ÖZNUR KABLO YENİ MALAT-
YASPOR: Ertaç Özbir, Semih Kaya, 
Wallace, Sadık Çiftpınar (Dk. 24 Awuku), 
Mustafa Eskihallaç, Chouaiar, Aabid, 
Mallan, Karim Hafez, Adem Büyük, 
Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 68 Mert Miraç 
Altıntaş) GOL: Dk. 70 Diabate (P) (GZT 
Giresunspor)

SARI KARTLAR: Kerim Hafez, Aabid 
(Öznur Kablo Yeni Malatyaspor) 

Kadınlar Hentbol Süper Li-
gi’nde 9. hafta müsabaka-

sında sahasında Antalya Anadolu 
ile karışılacak olan temsilcimiz 
Görele’nin Sultanları Görele 
Belediyesi Spor Kulübü’nün maçı 
rakip Antalya Anadolu takım 
oyuncularının 2 Aralık’ta yapıla-
cak olan Dünya şampiyonasına 
giden oyuncuları sebebiyle  bir 
başka tarihe ertelendi.

PARKENiN SULTANLARI BOS GECTi!
Temsilcimiz Görele’nin Sultanları Görele Belediyesi Spor Kulübü’nün  
hafta sonu sahasında oynayacağı Antalya Anadolu maçı ertelendi.

1-0


