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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)

7 Mart 2022 Pazartesi Sayı: 6241 Yıl: 19 Fiyatı: 1.5 TL

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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                            GÜNEŞ BATMADI
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GİRESUN BELEDİYE 
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DEPREME NASIL 
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ÖĞRETMENLERİMİZ VE 
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  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)
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(Yazısı Sayfa 4'te)
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(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te) (Yazısı Sayfa 3'te

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 4'de) (Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)
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(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

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

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

(Yazısı Sayfa 4’te)

Glokom 
Dünyanızı 

Karartmasın
Dr.  Öğr. Üye. Hakan Koç

AYTEKiN SENLiKOGLU
GOZ ACTIRMIYOR…
Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fahiş fiyat denetimi yaptı

Zabıta ekipleri, gerçekleş-
tirdiği denetimlerde gıda 
ve temel tüketim ürün-

lerine yönelik haksız fiyat artışı 
denetiminin yanı sıra, stokçuluk, 
raf ile kasa arasında fiyat farkı ve 
gramaj kontrolü gerçekleştirdi. 

Ekipler tarafından marketler-
de tespit edilen olumsuzluklar 
tutanak hazırlanarak Ticaret İl 
Müdürlüğüne bildirildi.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı 
açıklamada, fırsatçılık yapıp 
fahiş fiyatlarla vatandaşımıza 
pahalı ürün satanların önüne 
geçmek için kontrollerini sıkı bir 
şekilde yaptıklarını belirterek, 
“Zabıta ekiplerimiz tarafından 

marketlerde kontroller gerçek-
leştirdik. Ürün etiketlerini ve 
barkot numaralarını kontrol edip 
fiyat etiketlerinin tutup tutmadı-
ğını kasada kontrol ediyoruz. 
Vatandaşlarımızı fahiş fiyatlara 

maruz bırakmamak için, elimiz-
den gelen gayreti gösteriyoruz. 
Haksız fiyat artışını engellemek 
için Giresun Belediyesi olarak eli-
mizden gelen çabayı göstermeye 
devam edeceğiz” dedi.

Eroğlu, “Giresun’un 
kronik sorunlu üç 
kurumunun skan-

dalları bitmiyor. Giresun, 
Özel İdare’nin Manzara 
Tepesi satışının sonrasında, 
yeni bir skandal ile çalkala-
nıyor. Sanırım da skandalları 
bitmeyecek.

Giresun Çınarlar Mahalle-
si’ndeki Zeytinlik Semti’ndeki 
tarihi evlerin onarılması için 
Giresun İl Özel İdaresine İller 
Bankası Kaynaklı hibe öde-
neği ayrılmış ve bu ödenekle 
9 adet evin dış kaplama, 
restorasyon ve onarımının 
yapılması kararlaştırılmıştır.

Peki bu evler kimin, onarıl-
ması için kim nasıl belirliyor.? 

İl Genel Meclisi’nde sayın 
Mehmet Yılmaz’ın soru öner-
gesini destekliyor ve valiliği 

bu skandalları araştırmak ve 
evlerin kimin olduğunu Gire-
sunlular adına açıklamaya 
davet ediyoruz. 

Bu kurumlara ilaveten 
sağlık kurumları da sorunları 
çözmekten uzak ve bir çözüm 
üretilemeden devam etmek-
tedir. Ağustos 2021’de ilimiz 
Eğitim Araştırma Hastanesi 
ve İlhan Özdemir Hasta-
nelerinin plansız şekilde 
ayrılması ile 2 genel cerrahın 
İlhan Özdemir Hastanesine 
gitmesi, hemen öncesinde 
2 genel cerrahın istifa edip 
İstanbul’da özel hastaneye 

geçmesi ile birlikte, ilimizin en 
önemli sağlık yatırımı olarak 
görülen Aksu Eğitim Araştır-
ma Hastanesi’nde, ana branş 
olan genel cerrahi sayısında 
ciddi bir azalma olmuştur. 
Hastalar muayene randevu-
su ve ameliyat günü alamaz 
hale gelmiştir.

Yetkililerin ve siyasilerin 
buralara yeni atamalar yapıl-
masını sağlayarak bu güzide 
kurumların verimli çalıştırıl-
ması ve Giresunlu hemşeri-
lerimizin sağlık sorunlarının 
çözülmesine gayret etmeleri 
gerekmektedir.” dedi.

EROĞLU: HASTALAR MUAYENE VE AMELİYAT GÜNÜ ALAMIYOR

SAHiPLERi ACIKLANSIN
EROGLU: BU 9 EViN
İyi Parti Giresun İl 
Başkanı Abdulkadir 
Eroğlu, Giresun’da 3 
kurumda skandallar 
olduğunu iddia etti.

Espiye Belediye Başkanı 
Mustafa Karadere, Giresun 

Belediye Başkan Yardımcısı Os-
man Öden, Gelecek Partisi Mer-
kez İlçe Başkanı Mustafa Başer, 
AK Parti merkez ilçe eski başkanı 
Çetin Çakıroğlu ve Batlama Vadisi 
ilçe yapma komitesi üyeleri ile çok 
sayıda sanatçının ve müzisyenin 
katıldığı kongrede Divan Baş-
kanlığını ise Ayşe Tonkaz yaptı. 

Kongrede ilk konuşmayı yapan 
Başkan Küçük, sanatçıları tek çatı 
altında toplamaktan büyük onur 
duyduklarını söyledi. Daha sonra 
Espiye Belediye Başkanı Karade-
re önemli mesajlar verdi. Sanat-
çıların yanında olduğunu anlatan 
Karadere, “Umarım ilk festivali de 
birlikte yaparız” dedi ve salonda 
alkış yağmuru koptu.

n SAYFA 2’DE

YUSUF KUCUK BASKANLIGA SECiLDi
Giresun Müzisyen 
ve Mahalli Sanat-
çılar Derneği kong-
resi dün yapıldı ve 
başkanlığa; Kurucu 
Başkan Yusuf Küçük 
seçildi..

Davayı kazanan Külekçi şimdi bu kararda imzası olan yetkililer hakkında tazminat davası açacağını açıkladı

Başkan TATAR: Batlama’nın ilçe olması GİRESUN için öncü olacaktır...” dedi

Giresun Valiliği İl İdare Kurulu Müdürü iken 
,25 Ekim 2011’de İl afet Müdürlüğü emri-

ne şube Müdürü olarak görevlendirilen Mehmet 
Külekçi açtığı davayı tam 11 yıl sonra kazandı..

Ordu 1.İdare Mahkemesi,Külekçi’nin statü 
olarak daha alt bir göreve atanmasının hak ihlali 
olduğuna karar verdi ve Külekçi’yi haklı buldu..

n SAYFA 3’TE

KULEKCi 11 YIL SONRA DAVAYI KAZANDI

Demokratlar Derneği: Batlama’nın 
ilçe olmasını destekliyoruz

Giresun 1946 
Demokratlar 

Derneği Başkanı Hüseyin 
Tatar,Batlama Vadisi’nin 
ilçe olmasını destekledik-
lerini açıkladı. Bu proje 

ile şehrin önüne yeni bir 
vizyon konulduğunu an-
latan Tatar, “Batlama’nın 
ilçe olması GİRESUN için 
öncü olacaktır...

Batlama’nın ilçe 

olmasını destekliyoruz..” 
şeklinde konuştu.Tatar 
dernek olarak üzerlerine 
düşeni yapmaya da hazır 
olduklarını vurguladı. 

Haber : Hakan Çelebi

ANGIN 
iSi SIKI 

TUTUYOR
Topraksız Tarım 

Yöntemiyle Çilek 
Yetiştiriciliği Eğitimi Ger-
çekleştirildi. n 3’TE



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Fatih TANRIVERDİ
0(530) 514 17 00

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

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

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

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

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

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

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

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

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

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

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

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

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

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

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

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

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

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

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
                                

   ENGİN MEYVACI 

BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

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

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

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.
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Alucrahaber.com
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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.
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Yağmur Suyu 
Hattı Çalışmalarına 

Ağırlık Verildi

Giresun Belediyesi 
Su ve Kanalizasyon 

İşleri Müdürlüğüne bağlı 
ekipler, yağmur suyu hattı 
çalışmalarını aralıksız ola-
rak sürdürüyor.

Ekipler tarafından, yağış-
lar sırasında biriken suların 
kolay deşarj edilmesi ve alt-
yapı probleminin çözülmesi 
amacıyla yağmur suyu hattı 
çalışmalarına hız verildi.

Bu kapsamda, Gemiler-
çekeği Mahallesi Sagae 
Caddesi üzerinde oluşan 
yağmur suyu probleminin 
önüne geçebilmek adına 

150 metre uzunluğunda 
çalışma başlatıldı.

Su ve Kanalizasyon 
İşleri Müdürlüğü tarafından 
yapılan açıklamada: “Şeh-
rin birçok yerinde yağmur 
suyu birikintilerinin önüne 
geçmek adına çalışmalar 
yaptık ve yapmaya devam 
ediyoruz. Ekiplerimiz tara-
fından yapılan değerlendir-
meler neticesinde, Gemi-
lerçekeği Mahallesi Sagae 
Caddesi öncelik sırasına 
alındı. Buradaki çalışmaları 
en kısa zamanda tamamla-
yacağız” denildi.

YUSUF KUCUK BASKANLIGA SECiLDi
Giresun Müzisyen ve Mahalli Sanatçılar Derneği kongresi dün yapıldı ve başkanlığa; Kurucu Başkan Yusuf Küçük seçildi..

Sanatçılar Karadere’yi 
sık sık alkışlarken, ilk 
festivali yapma sözü 

de verdi. Giresun Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğ-
lu’nun selamını da getiren, 
Başkan Yardımcısı Öden, 

Küçük ve tüm sanatçıları 
kutladı. Öden birlik ve bera-
berlik önerirken, daha sonra 
yapılan seçimde Küçük ve 
ekibi güven tazeledi. 

Küçük’e destek konuş-
ması yapan Çetin Çakıroğlu 

ise “Benim de düğün salo-
num var. Mekan sahibi ola-
rak tüm sanatçılara sonsuz 
teşekkürler ediyoruz. Onlar 
olmazsa bizim işlerimiz de 
zor olur” dedi. 

Haber : Mustafa Cici

Zekat konusunda vatan-
daşları bilgilendirmek 

ve zekat bilincinin daha geniş 
kitlelere ulaşmasını sağlamak 
amacıyla Giresun İl Müftülüğü 
Konferans Salonu’nda dü-
zenlenen toplantıya Giresun 
Kadın Kolları Başkanı Nihal 
Kasap ve vakıf hizmetlerinde 
uzmanlaşan gönüllüler katıldı.  

Toplantıda konuşan İl Müftü-
sü Ramazan Topcan, “Diyanet 
İşleri Başkanlığımız her geçen 
gün hizmet alanını genişleti-
yor. Yurtiçi yurtdışı çalışmaları 
ile göz dolduran Başkanlığı-
mız, artık yolu gözlenen bir 
kurum haline geldi. Kurban 
faaliyetlerinde başarınız hala 
hafızalarımızda yerini korurken 

bugün yeni bir hizmet için bir 
aradayız. Zekat bir ibadettir. 
Tıpkı namaz gibi, Oruç gibi. 
Namazda nasıl sorumluluk 
hissediyorsak, zekatta da 
hissetmeliyiz. Bu konuda da 
kardeşlerimize yol göstermeli, 
yardımcı olmalıyız. Zekatın 
mevsimsel bir ibadet olmadığı-
nı, yılın her ayında, her günde 
yerine getirebileceğimiz bir 

ibadet olduğunu anlatmalıyız. 
Zekatın hak sahiplerine sağla-
malıyız. Daha dün yaşadıkla-
rımızı unutmadık. Din Diyanet 
denilerek millet can evinden 
vuruldu. Buna asla müsaade 
etmemeliyiz. Hepinizi gönüllü 
olarak bu konuda çalışmaya 
davet ediyorum.

‘Kardeşliğimiz Zekatla Be-
reketlensin’ projesini Giresun 

olarak il ve ilçelerde görevli her 
bir kardeşimiz vardığımız her 
bir kapıda anlatmalı, bunu dert 
haline getirmelidir. Yetimler 
gülsün diye, öksüzler bayram 
yapsın diye. Vakıf olarak zekat 
ve bağışlarla yurtiçi ve yurtdı-
şında yetim, kimsesiz kardeş-
lerimizin yüzlerini güldürdük, 
dualar aldık hamd olsun.” 
ifadelerini kullandı.

Zekat bilgilendirme toplantısı yapıldı
Müftü Ramazan Topcan: Zekat 
mevsimsel bir ibadet değildir
Türkiye Diyanet Vakfı 
Giresun Şubesi Kadın 
Kolları Başkanlığı ta-
rafından “Zekat Bilgi-
lendirme Toplantısı” 
düzenlendi

Kovanlık-Aydındere yolu 
heyelan nedeniyle kapandı
Giresun’un Bu-

lancak ilçesinde 
Kovanlık ile Aydındere 
beldelerinin ulaşımının 
sağlandığı yol, heyelan 
nedeniyle kapandı.

Bayındır mevkisinde 
meydana gelen heyelan 
sonucu Kovanlık-Aydın-
dere yolu ulaşıma ka-
pandı. İl Özel İdaresi ve 
Karayolları ekiplerince 

yola sürüklenen toprak 
ve kayaların kaldırılması 
için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar tamamla-
nıncaya kadar Kovanlık 
ve Aydındere beldeleri 
arasındaki ulaşım, Ko-
vanlık beldesinin Ahurlu 
Mahallesi’ndeki alterna-
tif yoldan sağlanacak.

Haber:
GİRESUN (AA)
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“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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BELEDiYE BANDOSU 
OKULLARDA

Giresun Belediyesi 
Konservatuvarı Bando 

Takımı her Cuma günü belir-
lenen okullarda bayrak töreni 
ve İstiklal Marşı programları-
na katılıyor.

Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu’nun talimatıyla 
belediye bandosu her Cuma 
günü şehrimizde eğitim veren 
okullarda bayrak töreni ve İs-
tiklal Marşı programına katılıp 
öğrencilere eşlik ediyor.

Belediye Konservatuvarı 
bando takımı son olarak Tey-
yaredüzü Şehit Ufuk Bingöl 

Ortaokulu’nda törene katıldı. 
Öğrenciler bando takımına 
büyük ilgi gösterirken, aynı 
zamanda enstrümanları da 
dikkatle incelediler.

Bandonun gelişinden 
büyük keyif alan öğrenci ve 
öğretmenler, bando üyeleri 
ve onlara bu imkânı sağlayan 
Giresun Belediye Başkanı Ay-
tekin Şenlikoğlu’na teşekkür 
ettiler. Belediye Konservatu-
varı Bando Takımı önümüz-
deki her hafta farklı okullara 
giderek öğrencilere sürpriz 
yapacak.

Başsağlığı mesajı

Giresun Uğur Anadolu lisesi öğrencilerinin; 
Güler yüzlü sevgili öğretmeni,

Mesai arkadaşları ve çalışanlarının saygıdeğer 
ve sevgili yöneticisi 

ERNES CANİKLi 
Hiç beklenmedik bir zamanda 
Tüm sevdiklerini şaşırtırcasına 

03.Mart 2022 tarihinde aramızdan ayrılmıştır..
Canikli ailesi başta olmak üzere; öğrencilerine 

ve mesai arkadaşlarına, eğitim camiasına, 
tüm sevenlerine sabır ve metanet diliyorum

Şaban Karakaya 
Emekli öğretmen

Giresun İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü-
müzce yürütülen ve 

Doğu Karadeniz Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlı-
ğınca finanse edilen, Giresun 
İli Kırsal Gelir Kaynaklarının 
Çeşitlendirilmesi Projesi kapsa-
mında Piraziz, Merkez, Keşap 
ve Espiye ilçelerimizde yüzde 
70 hibe ile her biri 300 m2 
olmak üzere toplam 2 bin 400 
m2’lik alanda 8 adet Örtü altı 

topraksız tarım çilek seralarının 
kurulumu yapıldı. Bu kapsamda 
topraksız tarım yöntemiyle çilek 
yetiştirecek üreticilerimiz ile İl 
ve İlçe Müdürlüklerinde görev 
yapan teknik personele yöne-
lik 1-2 Mart 2022 tarihlerinde 
eğitim programı düzenledi.

Eğitim, Gazi Osman Paşa 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Bahçe Bitkileri Bölümünden 
Doç. Dr. Onur Saraçoğlu, 
Araştırma Görevlileri Emircan 

Dinçer ve Osman Nuri Öcalan 
tarafından gerçekleştirildi.

Eğitim programının açılış 
konuşmasını yapan İl Müdü-
rümüz Dr. Muhammet Angın, 
“Topraksız tarım yöntemiyle 
ürün yetiştirmek için üreticinin 
bitki yetiştirme, bitki fizyolojisi, 
bitki besleme, sulama, otomas-
yon, pazarlama gibi konularda 
donanmış bilgi ve deneyime 
sahip olmaları için bu eğitim 
programı düzenlendi.”dedi.

Eğitimin ilk gününde çilek 
yetiştiriciliği ve topraksız tarım 
ve bitki besleme konularında 
katılımcılara bilgiler verildi. İkin-
ci gün ise Piraziz İlçemizdeki 
topraksız tarım seralarına geçi-
lerek uygulamalı eğitim ger-
çekleştirildi ve üreticilerimizin 
soruları cevaplandı. Programı-
nın tamamlanmasından sonra 
İl Müdürü Angın tarafından, 
eğitimi veren akademisyenlere 
plaket takdim edildi.

ANGIN iSi SIKI TUTUYOR

DEVA Partisi İl Başkanı 
Özgür Okusal deprem 

uyarısı yaptı.Okusal”1-7 Mart 
Deprem Haftası olarak değer-
lendirilmektedir. Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğü, Belediye-
lerimizin Afet Arama Kurtarma 
Ekipleri ile Gönüllü Afet Çalı-
şanlarının Deprem Haftasını 
kutlarız. 

İlimizin Kuzey Anadolu 
Fay hattına yakın ilçeleri 
bulunmaktadır. İlimizin güney 
ilçelerinde 1939 Erzincan dep-
reminde birçok can kayıpları 
yaşanmıştır. Aynı acı olayların 
yaşanmaması için yüksek 
riskli deprem bölgesinde yer 
alan Alucra, Şebinkarahisar 
ve Çamoluk ilçelerimizin yapı 

stokunun depreme dayanıklı 
olup olmadığının gözden geçil-
mesinin çok önemli olduğunu 
düşünmekteyiz. Vatandaşları-
mızın afet eğitimlerinin arttırıl-
masının ve deprem bilincinin 
toplumsal olarak artması 
dileğiyle afet çalışanlarının 
deprem haftasını kutlarız.” 
dedi.

DEVA’DAN DEPREM UYARISI

Davayı kazanan Külekçi şimdi bu kararda imzası olan 
yetkililer hakkında tazminat davası açacağını açıkladı

KULEKCi 11 YIL SONRA
DAVAYI KAZANDI

KÜLEKÇİ DAVA AÇIYOR
Bu arada telefonla görüştüğümüz Külekçi”-

Bu kararı alan dönemin Valisi ve bürokratları 
için de ayrı ayrı dava açacağım.Hukuksuz bir 
işlem yapıldığı artık netleşmiştir.Ben emekli 
olduğum için göreve dönemiyorum.Emekli 
olmasaydım göreve iade edilecektim.Bu işin 
peşini bırakmayacağım”dedi

Bu arada karşı tarafın karar düzeltme tale-
binde de bulunduğu ancak bu talebin reddedil-
diği öğrenildi..Karar böylelikle kesinleşti.

Haber : Mustafa Cici

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Fatih TANRIVERDİ
0(530) 514 17 00

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

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

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

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

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

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

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

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

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

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

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

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

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

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

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

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

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

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

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
                                

   ENGİN MEYVACI 

BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

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

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

27 Mart 
2022 Pazartesi www.giresungundem.com
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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.
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Yağmur Suyu 
Hattı Çalışmalarına 

Ağırlık Verildi

Giresun Belediyesi 
Su ve Kanalizasyon 

İşleri Müdürlüğüne bağlı 
ekipler, yağmur suyu hattı 
çalışmalarını aralıksız ola-
rak sürdürüyor.

Ekipler tarafından, yağış-
lar sırasında biriken suların 
kolay deşarj edilmesi ve alt-
yapı probleminin çözülmesi 
amacıyla yağmur suyu hattı 
çalışmalarına hız verildi.

Bu kapsamda, Gemiler-
çekeği Mahallesi Sagae 
Caddesi üzerinde oluşan 
yağmur suyu probleminin 
önüne geçebilmek adına 

150 metre uzunluğunda 
çalışma başlatıldı.

Su ve Kanalizasyon 
İşleri Müdürlüğü tarafından 
yapılan açıklamada: “Şeh-
rin birçok yerinde yağmur 
suyu birikintilerinin önüne 
geçmek adına çalışmalar 
yaptık ve yapmaya devam 
ediyoruz. Ekiplerimiz tara-
fından yapılan değerlendir-
meler neticesinde, Gemi-
lerçekeği Mahallesi Sagae 
Caddesi öncelik sırasına 
alındı. Buradaki çalışmaları 
en kısa zamanda tamamla-
yacağız” denildi.

YUSUF KUCUK BASKANLIGA SECiLDi
Giresun Müzisyen ve Mahalli Sanatçılar Derneği kongresi dün yapıldı ve başkanlığa; Kurucu Başkan Yusuf Küçük seçildi..

Sanatçılar Karadere’yi 
sık sık alkışlarken, ilk 
festivali yapma sözü 

de verdi. Giresun Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğ-
lu’nun selamını da getiren, 
Başkan Yardımcısı Öden, 

Küçük ve tüm sanatçıları 
kutladı. Öden birlik ve bera-
berlik önerirken, daha sonra 
yapılan seçimde Küçük ve 
ekibi güven tazeledi. 

Küçük’e destek konuş-
ması yapan Çetin Çakıroğlu 

ise “Benim de düğün salo-
num var. Mekan sahibi ola-
rak tüm sanatçılara sonsuz 
teşekkürler ediyoruz. Onlar 
olmazsa bizim işlerimiz de 
zor olur” dedi. 

Haber : Mustafa Cici

Zekat konusunda vatan-
daşları bilgilendirmek 

ve zekat bilincinin daha geniş 
kitlelere ulaşmasını sağlamak 
amacıyla Giresun İl Müftülüğü 
Konferans Salonu’nda dü-
zenlenen toplantıya Giresun 
Kadın Kolları Başkanı Nihal 
Kasap ve vakıf hizmetlerinde 
uzmanlaşan gönüllüler katıldı.  

Toplantıda konuşan İl Müftü-
sü Ramazan Topcan, “Diyanet 
İşleri Başkanlığımız her geçen 
gün hizmet alanını genişleti-
yor. Yurtiçi yurtdışı çalışmaları 
ile göz dolduran Başkanlığı-
mız, artık yolu gözlenen bir 
kurum haline geldi. Kurban 
faaliyetlerinde başarınız hala 
hafızalarımızda yerini korurken 

bugün yeni bir hizmet için bir 
aradayız. Zekat bir ibadettir. 
Tıpkı namaz gibi, Oruç gibi. 
Namazda nasıl sorumluluk 
hissediyorsak, zekatta da 
hissetmeliyiz. Bu konuda da 
kardeşlerimize yol göstermeli, 
yardımcı olmalıyız. Zekatın 
mevsimsel bir ibadet olmadığı-
nı, yılın her ayında, her günde 
yerine getirebileceğimiz bir 

ibadet olduğunu anlatmalıyız. 
Zekatın hak sahiplerine sağla-
malıyız. Daha dün yaşadıkla-
rımızı unutmadık. Din Diyanet 
denilerek millet can evinden 
vuruldu. Buna asla müsaade 
etmemeliyiz. Hepinizi gönüllü 
olarak bu konuda çalışmaya 
davet ediyorum.

‘Kardeşliğimiz Zekatla Be-
reketlensin’ projesini Giresun 

olarak il ve ilçelerde görevli her 
bir kardeşimiz vardığımız her 
bir kapıda anlatmalı, bunu dert 
haline getirmelidir. Yetimler 
gülsün diye, öksüzler bayram 
yapsın diye. Vakıf olarak zekat 
ve bağışlarla yurtiçi ve yurtdı-
şında yetim, kimsesiz kardeş-
lerimizin yüzlerini güldürdük, 
dualar aldık hamd olsun.” 
ifadelerini kullandı.

Zekat bilgilendirme toplantısı yapıldı
Müftü Ramazan Topcan: Zekat 
mevsimsel bir ibadet değildir
Türkiye Diyanet Vakfı 
Giresun Şubesi Kadın 
Kolları Başkanlığı ta-
rafından “Zekat Bilgi-
lendirme Toplantısı” 
düzenlendi

Kovanlık-Aydındere yolu 
heyelan nedeniyle kapandı
Giresun’un Bu-

lancak ilçesinde 
Kovanlık ile Aydındere 
beldelerinin ulaşımının 
sağlandığı yol, heyelan 
nedeniyle kapandı.

Bayındır mevkisinde 
meydana gelen heyelan 
sonucu Kovanlık-Aydın-
dere yolu ulaşıma ka-
pandı. İl Özel İdaresi ve 
Karayolları ekiplerince 

yola sürüklenen toprak 
ve kayaların kaldırılması 
için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar tamamla-
nıncaya kadar Kovanlık 
ve Aydındere beldeleri 
arasındaki ulaşım, Ko-
vanlık beldesinin Ahurlu 
Mahallesi’ndeki alterna-
tif yoldan sağlanacak.

Haber:
GİRESUN (AA)
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TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Sevgili dostlar,
Değerli canlar, 
Sizlerin de çok iyi bildiği gibi; 
8 Mart tarihini kimileri ‘kadın-

lar günü’ olarak algılıyor... 
Kimileri de ‘Dünya Emekçi 

Kadınlar Günü’ olarak kutlu-
yor... 

Ve kimileri ‘emek’ denilince; 
Sadece sanayi kesiminde 

çalışan kadınları anlıyor... 
Kimileri de köy-kent ayrı-

mı yapmadan, hayatın her 
alanında ter döken kadınları 
algılayarak çeşitli etkinlikler 
düzenliyor... 

Sözü uzatmayalım: 
Kim nasıl ve hangi şekilde 

algılarsa algılasın... 
8 Mart tarihini nasıl kutlama-

ya çalışırsa-çalışsın... 
Şunun şurasında 8 Mart 

tarihine 3 gün kaldı... 
Bende bu konuya üç gün 

önceden başlayıp; 
Yöremiz köy kadın emek-

çileri üzerine sohbet yapalım 
istiyorum... 

Köy kadınları üzerine diyo-
rum ama; 

Günümüzde -eskiden olduğu 
gibi- köylerde kadın kalmadığı 
gibi... 

Ne mısır tarlası kaldı... 
Ne mısır tarlasına taşıyacak 

kadar hayvan gübresi (kemresi) 
kaldı... 

Eh, durum böyle olunca da; 
Eskiden olduğu gibi ‘cüm-

bür-cemaat bir araya gelip 
‘kemre imecesi’ de yapılamı-
yor... 

Yapılamadığı içinde; 
O, eski günleri bilenlere 

nostalji olsun diye... 
Bilmeyenlerinde ‘bilgi edin-

mesi’ için kısa bir yolculuk yap-
mak istiyorum o eski günlere... 

Bilenler çok iyi anımsarlar; 
Cemre toprağa düşer-düş-

mez... 
Mart ayı kapıyı çalar-çal-

maz... 
Bir telaş ve bir koşuşturma 

başlardı yöre köylerimizde... 
Köy yerleşkelerinde evler 

toplu halde olmayıp ve birbi-
rinden uzak olduğu için akşam 
karanlığı çökmeden kadınlar 
-yarın yapacağı- imece için 
şöyle seslenirlerdi birbirlerine; 

“Kız, Hanife huuuu!” 
Eğer duymazsa biraz daha 

anlağa çıkar; 
“Kız, Hanife huuu!” diye 

tekrarlar... 
Karşı taraf eğer duymuşsa 

aynı ses ulamasıyla;
“Huuu!! diye duyduğunu be-

lirtir ve diyalog devam eder; 
“Kız, yarın boşsan bizi kemre 

imecesine gel, kemre imece-
sine!” 

Karşı tarafın kendi işi veya 
başkasına söz vermişse; 

“Kız, bacım yarın Kekeçlerin 
Fadime’ye gidecem, Kekeçlerin 
Fadime’ye!” diye karşılık verir... 

Yok eğer gelmek istiyorsa; 
“Tamam gız bacım, gelürüm 

gelürim!” diye yanıtlar... 
Ve tarlasının büyüklüğüne 

göre ‘imece’ sayısı da değişir-
di... 

Yani; 
Büyük tarlaların ‘büyük ve 

kalabalık’ imeceleri olur... 
Küçük tarlaların ‘imecesi’ de 

küçük olurdu... 
Ve ‘imece’ sayısına göre 

de herkesin gücü ölçüsünde 

‘kazanlar’ kurulurdu... 
Ve mümkün olduğu kadar 

‘imece’ için en güzel ve leziz 
yemekler pişirilir ve iyi şekilde 
doyurulmaya çalışılırdı imece 
tayfası... 

En iyi şekilde doyurulmak 
istenirdi ki; 

Gittiği başka imecelerde 
‘yediklerini’ methiye düzerek 
anlatsın... 

Anlatsın ki; imecesine kıymet 
vermeyenleri çatlatsın! 

Konuyu ‘8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlarına’ bağlaya-
cak olursak; 

Doğu Karadeniz yöresinin 
kadınlarının yani ‘emekçilerinin’ 
kaderi düz ovada çalışan köy 
kadınlarının kaderinden daha 
başkadır... 

Daha zordur... 
Yani ‘Karadeniz kadınının 

kaderi, diğerlerin göre daha 
yokuştur! 

Yokuş olmak zorundadır; 
Çünkü, yaşadığı coğrafya 

baştan-aşağı dik ve yokuştur... 

Eğik-bükük ve dimdik ya-
maçlardır... 

Kısacası; 
Bir başkadır Doğu Karadeniz 

kadınının veya emekçisinin 
kaderi... 

Diğer yörelere göre daha 
başkadır; 

Bu yörenin kadınları, erkeğin-
den daha fazla sorumluluk taşır... 

Ve daha çok çalışır... 
İsterseniz ben aradan çeki-

leyim... 
Sözü, Dr. Ali Naci DUY-

DUK’UN dizelerini bırakayım... 
Bilmeyenler için; 
Dr. Ali Naci DUYDUK’UN kim 

olduğunu da söyleyelim... 
Erzurum ve Sivas Kongre 

Delegesi... 
Bir zamanlar Giresun Beledi-

ye Başkanı... 
Sayın Dr. Ali Naci DUYDUK 

şöyle anlatıyor yöremiz kadınla-
rını dizelerinde; 

“Kakışla kadınım kakışla, 
Yorul, inle hışla. 
İnek önde, 

Urgan belde, 
Kazma kürek elde, 
Kakışla toprağın kara bağ-

rını. 
kakışla kadınım kakışla, 
Bir dilim ekmek için, 
Ellerin düğüm düğüm, 
Ellerin nasırlı, 
Ellerin buruşuk, 
Karda, rüzgarda, güneşte, 
Ve sümüklün peşte, 
Kakışla toprağın kara bağ-

rını. 
Yüzü kavrulmuş, beli bükül-

müş, 
Benzi uçuk, 
Sanki ellisinde, 
Oysaki yirmisinde, 
Yazda, baharda, güzde, 
Yokuşta, inişte, düzde, 
Yağmurda, selde, 
Vur kadınım, 
Kara toprağın kara bağrına 
Sonra 
Bakmadan bir kez ardına, 
Dön yorgun argın küçük 

yuvana 
Asılsın ocağı su dolu kazan 
Doldur içine ne varsa; 
Kaldirik, merevce, ısırgan, 
Sade suya yağsız yavan 
Kakışla kadınım kakışla 
İnle, yorul, hışla 
Ve oturup ağla 
Kadınlığının kara bahtına”
NOT; 
Görselde paylaştığım 

fotoğraf internet ortamından 
alınmıştır.

KÖYLERİN KADIN EMEKÇİSİ 
VE KEMRE TAŞIMA İMECESİ

Glokom hastalığına 
dikkat çekmek 
için her yıl 12 

Mart Dünya Glokom Günü ve 
8-14 Mart tarihleri arasında 
da Dünya Glokom Haftası 
kutlanmaktadır.

Glokom ya da halk arasın-
da bilinen adıyla “göz tansi-
yonu hastalığı” günümüzde 
önemli bir sağlık sorundur.  
Glokom hastalığı dünyada 
körlüğün katarakttan sonra 
ikinci sıradaki nedenidir. 
Bugün dünyada 80 milyon, 
ülkemizde tahminen 500 bin 
glokom hastası bulunmakta-

dır. Görme sinirinde hasar-
lanmaya ve görme kaybına 
yol açan glokomun en önemli 
nedeni göz küresi içindeki 
sıvının basıncının (göz tansi-
yonunun) yüksek olmasıdır.

Glokom hastalığı “gözün 
sessiz hırsızı” diye de anıl-
maktadır. Bu kadar yaygın 
bir hastalık olmasına rağmen 
hastaların çoğu hastalığından 
habersizdir. Bunun nedeni 
de zannedilenin aksine hiçbir 
öncü belirtisinin olmaması 
ve ileri evrelere varmadıkça 
hastanın hissedebileceği 
belirtilerin bulunmamasıdır. 

Hastalık başlangıcında önce 
çevresel görmede zayıflama 
olurken ilerleyen evrelerde 
hem yakın hem uzak görmeyi 
etkileyen görme kaybı olur 
ve hastalık tedavi edilmezse 
körlükle sonuçlanır. 

Glokom bebeklerden yaş-
lılara kadar her yaşta kişiyi 
etkileyebilse de en büyük risk 
altındaki grup 40 yaş üzerin-
de ve ailede glokom hastalığı 
hikayesi bulunan bireylerdir. 
En sık görülen glokom formu 
olan prime açık açılı glokom 
özellikle birinci derecede ak-
rabalarında glokom hastalığı 
bulunanlarda yaklaşık 4-6 
kat daha fazla görülmekte-
dir. Bunun dışında önceden 
gözüne darbe almış kişiler, 
gözlük numarası yüksek 
olanlar (yüksek miyop ve 
hipermetroplar), uzun süreli 
kortizonlu göz damlası kul-
lananlar ve migren hastalığı 
olanlarda glokom hastalığı 
daha sık görülmektedir. Ay-
rıca kontrolsuz göz içi iltihap 
(üveit) durumunda, ihmal 

olmuş diabete bağlı retino-
pati hastaları ve retinada 
venöz tıkanıklıklarında inatçı 
glokom formları (sekonder 
glokom) görülebilir. Vücut 
tansiyonu ile göz tansiyonu 
arasında doğrudan bir ilişki 
olmamakla beraber yüksek 
veya düşük vücut tansiyonu 
glokom hastalarında görme 
sinirinin beslenmesini boza-
rak hastalığa olumsuz yönde 
etki eder. 

Glokom tanısı detaylı bir 
göz muayenesi ile konulabilir. 
Göz tansiyonu ölçümü yanı 
sıra kornea kalınlığı ölçümü, 
biyomikroskopla muayene, ön 
kamara açısının muayenesi 
ve göz bebeği genişletilerek 
göz dibi muayenesi standart 
olarak yapılmalıdır. Ayrıca 
glokom şüphesi duyulan bi-
reylerde tanıyı kesinleştirmek 
için optik koherens tomografi 
(OKT) yöntemi ile retina sinir 
lifi kalınlığı muayenesi ve 
bilgisayarlı görme alanı mua-
yeneleri gibi ileri tetkiklerin de 
yapılması gereklidir. 

Glokom tedavisi 
olan bir hastalıktır

Tedavide amaç ilerleyici 
olan bu hastalığın durdurul-
ması ve körlüğün engellen-
mesidir. Hastalık ne kadar 
erken teşhis alır ve tedaviye 
ne kadar erken başlanırsa 
başarı şansı o kadar yüksektir. 
Tedavi göz tansiyonu düşü-
rücü damlalar, göz tansiyonu 
düşürücü laser uygulamaları 
ve bazı durumlarda da göz 
tansiyonu düşürücü ameliyat-
larla yapılmaktadır. 

Tedavi en sık olarak göz 
tansiyonu düşürücü damlalar 
ile yapılmaktadır. Bu damlala-
rın doktor aksini söylemedikçe 
ömür boyu düzenli ve belirli 
saat aralıklarıyla kullanılması 
gerekmektedir. Bazı hastalar-
da tek bir ilaç yeterli gelirken 
hastaların yarısından fazlasın-
da 2 veya üç çeşit göz damla-
sı kullanmak gerekmektedir.

Alternatif olarak göz tan-
siyonu düşürmeye yönelik 
lazer uygulamaları da mev-

cuttur. Bunlardan en yaygı-
nı SLT yani “selektif laser 
trabeküloplasti” yöntemdir. 
Açık açılı glokom grubunda 
uygulanan bu yöntem en 
sık olarak birkaç çeşit göz 
tansiyonu damlasına rağmen 
göz tansiyonu hala yüksek 
olan hastalarımızda uygulan-
maktadır. Eğer takiplerde göz 
tansiyonu ilaçla veya lazerle 
yeterince kontrol altında 
değilse ve testlerde ilerleme 
olduğu görülürse hastaya göz 
tansiyonu düşürücü ameli-
yat önerebilir. 

Dar açılı glokomu olan 
hastalarımızda ise eğer 
hastamız hastalığın erken 
dönemlerinde ise iris tabakası 
üzerine “laser iridotomi” yön-
temi uygulanabilir. Bu yöntem 
hem uzun vadede göz tansi-
yonunun kontrolüne katkıda 
bulunabilirken esas olarak ani 
“göz tansiyonu krizi” diye tarif 
edebileceğimiz ani ve çok 
şiddetli göz tansiyonu yüksel-
mesiyle ortaya çıkan tehlikeli 
tablonun görülmesini önler.

Glokom Dünyanızı 
Karartmasın
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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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YENi KALBiYLE
YENiDEN
SAHALARDA

Manisa’da, kalp yet-
mezliği nedeniyle 

destek cihazı takılan ardın-
dan gelen bağışla yaşama 
tutunan Ebul Muhsin Garip 
(62), yeşil saha tutkusundan 
vazgeçmedi. Stresli ve yoru-
cu olmasına rağmen deza-
vantajlı semtte kurduğu futbol 
takımıyla yüzlerce öğrenciye 
antrenörlük yapan Garip, “Bu 
gençlerin sevgisi beni ayakta 
tuttu” dedi.

Manisa’nın Yunusemre 
ilçesinde Horozköy spor’un 
kurucu başkanı ve aynı 
zamanda altyapı antrenörü 
6 çocuk babası Ebul Muh-
sin Garip, 2015 yılında kalp 
krizi geçirdi. Kalbine stent 
takıldıktan sonra baypas 
ameliyatı olan Garip’in ra-
hatsızlığı, taburcu olduktan 
sonra da zamanla ilerledi. 
Akciğeri su toplayan Garip, 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ne başvurdu. Kalbi 
yetersiz kalan Garip’e kalp 
destek cihazı takıldı. Hayati 
tehlikesi nedeniyle organ ba-
ğışı listesine alındı. Bu sırada 
kazada hayatını kaybeden bir 
gencin ailesinin bağışladığı 
kalp ile hayata tutunan Garip, 
yaşadığı sağlık sorunları 
nedeniyle futbola ara verdi. 4 
yıl boyunca yeşil saha özlemi 
çeken Garip, futbol tutkusu-
nun önüne geçemedi. Garip, 
stresli ve yorucu olmasına 
rağmen çok sevdiği yeşil 
sahalarda yüzlerce öğrenciye 
antrenörlük yaparak, Türk fut-
boluna da oyuncu yetiştiriyor.

‘BU SEMTTE BİR 
EKSİKLİK OLDUĞUNU 
FARK ETTİM’

Futbola olan ilgisinin 
küçük sanayi sitesinde büfe 
işlettiği sırada Sanayispor’un 
yönetimine girerek başladığı-

nı belirten Garip, “Manisa’da 
küçük sanayi sitesinde esnaf-
lık yapıyordum. O zamanlar 
Sanayispor’a üye oldum. Bu 
semte yerleştiğim zaman da 
bu semtte bir eksiklik olduğu-
nu fark ettim. Bu semtte bir 
potansiyelin olduğunu ama 
gençliğe bu tür faaliyetler için 
uygun bir ortam olmadığını 
gördüm. Mahalle muhtarı ve 
birkaç esnaf arkadaş ile bir 
araya gelerek bir spor kulübü 
kurduk. Kulübün hem kurucu-
su hem de alt yapı sorumlu-
suyum” ifadelerini kullandı.

‘SPORUN HEYECA-
NIYLA KALP NAKLİ 
OLDUĞUMU 
UNUTUYORUM’

Spor yaparken çok heye-
canlandığını hatta kalp nakli 
olduğunu unuttuğunu dile ge-
tiren Garip, “2015 yılında kalp 
krizi geçirdim. Yanlış tedavi 
sonrasında hastalığım ilerle-
di. Bir mucize yaşadım ve bu 
gençlerin sevgisi beni ayakta 
tuttu. Kalp destek cihazına 
bağlandım. Kalbimi çanta gibi 
yanımda taşıyordum. Allah 
bana bir şans verdi. Kaza 
geçiren bir gencin ailesinin 
organlarını bağışlaması sonu-
cu, kalbinin de bana uymasıy-
la hayata tutundum. Sporun 
verdiği heyecanla kalp nakli 
olduğumu unutuyorum. Ayrıca 
tamamen manevi olarak 
buradayım. Amacım Manisa 
ve ülkemiz için iyi gençler 
ve başarılı sporcular yetiştir-
mek. Fransa’nın Montpellier 
takımının alt yapısına bir 
oyuncu gönderdim. Mani-
sa’daki profesyonel takımlara 
oyuncu verdim. Şu anda 
Menemenspor’un takibinde 
olan sporcum var. Gücüm 
olduğu müddetçe devam 
edeceğim” diye konuştu

Hazırlayan : Fırat AKYOL (Giresun Organ Bankası Derneği Başkanı) Tel: 0-535- 210 96 27 Mail: firatakyol28@hotmail.com

Eşinden hayatının en an-
lamlı, en güzel hediye-
sini alan Kuzey Öztürk,  

herkese organ bağışı yapma 
çağrısında bulundu.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesin-
de yaşayan 11 yaşında ‘Umut’ 
isminde bir çocuk babası Kuzey 
Öztürk, geçen temmuz ayında 
sarılık şikayetiyle doktora gitti. 
Ancak, sorunun basit olmadığı 

ortaya çıkınca Öztürk, tanı ve 
tedavi için eşi Filiz Öztürk ile 
İzmir’e geldi. İzmir’deki Kent 
Hastanesi’nde Öztürk’e siroz teş-
hisi konulup, karaciğerinde tümör 
tespit edildi. Hem siroz hem de 
karaciğer kanserine kesin tedavi 
olarak nakil önerildi. Nakil günde-
me gelince hiç düşünmeden 17 
yıllık eşine donör olmak isteyen 
Filiz Öztürk’ün tetkikleri yapıldı. 
Uygun olduğu belirlenince de 
çift, oluşturulan  ekip tarafından 
ameliyata alındı. Nakil başarıyla 
gerçekleşti.

‘KADAVRADAN 
BAĞIŞ BEKLEYECEK 
ZAMANI YOKTU’

Kuzey Öztürk’ün karaciğer 
sirozu ve erken evre karaciğer 
kanseri olan bir hasta olduğunu 
belirten İzmir Kent Hastanesi 
Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer 
Cerrahi Bölümü Kurucu Başka-

nı Prof. Dr. Murat Kılıç, “Kuzey 
Öztürk acil bir şekilde karaciğer 
nakli olması sayesinde hem si-
rozdan hem kanserden kurtuldu. 
Karaciğer nakli olması gereken 
hastalar eğer evlilerse, ilk gönüllü 
verici adayları eşleri oluyor. 
Öztürk çiftinde de bunu yaşadık. 
Filiz Hanım ilk gönüllü adaydı. 
Kuzey Bey’in de kadavradan 
bağış bekleyecek zamanı yoktu. 
Eşi uygun donör olunca nakil 
de uzun zaman beklenmeden 
gerçekleştirildi” dedi.

‘BİZİM SÖZÜMÜZ SÖZ’
Öztürk çiftini, hastalık süre-

cinde Filiz Öztürk’ün ikizi Güliz 
Sezer ve Kuzey Öztürk’ün ikizi 
Aylin Çağlar yalnız bırakmadı. 
İkiz kardeşlerinin bir an olsun 
yanlarından ayrılmadığı Filiz-
Kuzey Öztürk çifti ise kontrole 
geldikleri hastanede hem sevgiye 
hem de organ bağışının önemine 
dair mesajlar verdi. Sorgusuz 

sualsiz eşine gönüllü verici olan 
Filiz Öztürk, “Nikah masasın-
da verdiğimiz sözler öylesine 
söylenmiş sözler değildi. Bizim 
sözümüz söz. Eşim de benim için 
aynı fedakarlığı hatta fazlasını 
yapardı. O benim hayat arkada-
şım, oğlumun babası. İyi günde 
kötü günde, hastalıkta sağlıkta 
hep birlikte, birbirimize desteğiz. “ 
diye konuştu.

‘HERKESİ ORGAN 
BAĞIŞINA DAVET 
EDİYORUM’

Kuzey Öztürk de “ Eşim bana 
en güzel, en kutsal hediyeyi ver-
di. Böylesine değerli bir hediyeyle 
hayat buldum. Ancak benim ka-
dar şanslı olmayan hastalar var. 
Vericileri yok ve kutsal bağış bek-
liyorlar. Organlar toprak olmasın, 
hayat versin istiyoruz. ve herkesi 
organ bağışına davet ediyorum” 
diye konuştu.

ORGAN BAGISINA DAVET
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yaşayan, 1 çocuk annesi Filiz Öztürk (39), 17 yıl önce evlendiği siroz ve karaciğer 

kanseri tanısı konulan eşi Kuzey Öztürk’e (52) doner olup, İzmir’de yapılan operasyonla hayat hediyesi verdi.

İzmir’de 6.5 yıldır diyalize 
giren ve böbrek nakli bek-

leyen Dilek Gençyılmaz (25) 
ile 5 yıl önce kalp nakli olan 
Osman Can (25), organ bağışı 
konusunda farkındalık yarat-
mak için yürüyüş düzenledi. 
‘Organ bağışı hayat kurtarır’ ve 
‘Organlarınız toprak olmasın’ 
yazılı dövizler taşıyan gençler, 
sloganlar atarak organ bağış 
çağrısı yaptı.

Sağlık sorunları nedeniyle 
uzun yıllar organ bekleyen 
İzmirli gençler, organ bağışı 
konusunda farkındalık oluştur-
mak için birlikte yürüyüş yaptı. 
Çevredekilerin desteğiyle 
Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri 
Caddesi’nde yürüyen gençler, 
herkesi organ bağışı yapmaya 
çağırdı. Karın ağrısı şikayeti 
üzerine başvurduğu hastane-
de, kronik böbrek yetmezliği 
hastası olduğunu öğrenen 
Dilek Gençyılmaz, 6.5 yıldır di-
yalize girdiğini, iki kez bağışçı 
bulunduğu haberi gelse de kan 
ve doku uyuşmazlığı nedeniyle 
organ nakli gerçekleşmediğini 
söyledi. Haftanın 3 günü 8 
saat diyalize giren Gençyıl-
maz, organ bağışı yetersiz 
olduğu için hayatını kaybeden 
insanlar olduğunu hatırlata-
rak, seslerini duyurmak için 
yürüyüş düzenlemeye karar 
verdiğini anlattı.

Kalp nakli olduktan sonra 
sağlığına kavuşan Osman 
Can’ı da yürüyüşe davet etti-
ğini anlatan Gençyılmaz, Ben 
uzun süredir diyalize girerek 
hayatımı devam ettiriyorum. 
Ama kalp, akciğer ve karaci-
ğer nakli bekleyen insanlar 
belli bir süre geçtikten sonra 

maalesef hayatlarını kaybedi-
yor. Gördükleri tedavilere yanıt 
vermiyorlar. Ben de ülkemizde 
organ bağışı yetersiz olduğu 
için insanları bilinçlendirmek 
adına yürüyüş düzenliyorum. 
Yaklaşık 3 haftadır bu yürüyü-
şü planlıyorum dedi.

‘KORKULACAK 
HİÇBİR ŞEY YOK’

Organ bağışı konusunda 
insanların çekimser kaldığını 
ifade eden Gençyılmaz, bağış 
yapmanın hayati önemi olduğu 
vurguladı. Organ bağışlama-
nın korkulacak bir şey olmadı-
ğını dile getiren Gençyılmaz, 
Korkan insanlar var, organ 
bağışına farklı bakanlar var. 
Ama korkulacak hiçbir şey 
yok. Öldükten sonra organlar 
toprak olmak yerine bizlerin 
bedenlerinde yaşayabilir. 
Farklı hayatlarda organları ya-
şatmak bizim elimizde. Bugün 
‘Organ bağışı hayat kurtarır, 
organlarınız toprak olmasın’ 
yazılı pankartlar hazırladım. 
İnsanları bilinçlendirip sesimizi 
duyurmak istiyoruz açıklama-

larında bulundu.

DEFALARCA KALP 
KRİZİ GEÇİRDİ, NAKİL-
LE HAYATA DÖNDÜ

Ege Üniversitesi Sanat Tari-
hi Bölümü’nde okuyan Osman 
Can da kalp nakli olduktan 
sonra sadece kendi yaşamına 
odaklanmadığını, organ nakli 
bekleyen vatandaşlar için elin-
den geleni yapmak istediğini 
söyledi. İlki 13 yaşında olmak 
üzere yaklaşık 8 kez kalp krizi 
geçirdiğini ve nakil sayesinde 
sağlığına kavuştuğunu anlatan 
Can, Ben büyüdüm ancak kal-
bim benimle birlikte büyümedi. 
20 yaşına geldiğimde kalp 
yetmezliği olduğunu ve nakil 
olmam gerektiği söylendi. Bir 
süre yapay kalple gezdim ama 
ben şanslı olanlardanım. 7 ay 
içinde kalp bulundu. 5 yıldır 
yaşamımı böyle sürdürüyorum 
ifadelerinde kullandı.

‘BU BİR MUCİZE’
Ege Üniversitesi Tıp Fa-

kültesi Hastanesi’nde gerçek-

leşen nakil işleminden sonra 
normal yaşamına devam 
ettiğini ifade eden Can, hem 
eğitimine devam ettiğini 
hem de Avrupa Öğrencileri 
Derneği’nin başkanlık görevini 
yürüttüğünü belirtti.20 yaşın-
dayken kalp nakline ihtiyacı 
olduğunu öğrenen ve organ 
nakli sayesinde hayata dönen 
Can, “İlaçlarla hayatta kalıyor-
dum. Kalp nakli beni hayata 
döndürdü. İnsanların da organ-
larını bağışlamasını istiyorum. 
Çünkü bu bir mucize. Toprakta 
çürüyüp yok olacak bir or-
gan başka birinin vücudunda 
yaşamaya devam ediyor ve 
o kişi hayatta güzel şeyler 
başarabiliyor. İnsanların bunu 
görmesini gerçekten istiyorum. 
Nakil olmuş çok arkadaşım 
var, kendi hayatlarına yoğun-
laşanlar da var. Ben sadece 
kendi hayatıma yönelmekten 
ziyade organ bekleyenler için 
birşeyler yapmayı istiyorum. 
Pandeminin de etkisiyle organ 
bağışı çok azaldı. İnsanların 
organlarını bağışlaması şart” 
diye konuştu.

iZMiR’DE GENCLER DiKKAT
CEKMEK iCiN  YURUDU!



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 67 Mart 2022 Pazartesi

 

 

 

DOKUZ PUANLIK MAÇ
Alt sıraları ilgilen-

diren bu haftada 
Giresunspor dep-

lasmanda Rizespor’a konuk 
oldu. Geçen hafta kendi 
sahasında Göztepe’yi mağ-
lup eden Giresunspor’un 
ara transferde takviye yapan 
ve yeni teknik Direktörü 
Bülent Korkmaz ile anlaşan 
Rizespor, Giresunspor’a ev 
sahipliği yaptı. 

Alt sıralardan kurtul-
mak için mücadele eden 
takımların alacakları veya 
kaybedecekleri puanlar 
gelecek maçlar için kendi 
sıralamalarını tayin ede-
cekler. Giresunspor geçen 
hafta Göztepe karşısında 
oynayan Zeki’nin yerine 
Hayrullah ile Rizespor maçı-
na başladı. Her iki takımda 
üç puan almak düşünce-
sinde maça başladı. Maça 
başlayan taraf Rizespor’du. 
İlk beş dakika içinde gol ara-
yan taraf Giresunspor’du. 
Muhammet’in şutu kaleci 
Gökhan’da kaldı. 

Rizespor ilk yedi dakika-
dan sonra oyunda haki-
miyet kurdu. Sol taraftan 
yaptıkları hücum kaleci 
Okan’da kaldı. Rizespor’un 
kazandığı kornerde Pohjan-
palo’nun uçarak vurduğu 
kafa şutu 14.ncü dakikada 
takımının galibiyet golü 
olarak skor levhasına 
yazıldı. Burada Rizespor’un 
oynadığı maçlarda aynı 
futbolcunun attığı kafa 
gollerini Giresunspor’lu 
futbolcular unutmuş olmalı. 
Attığı kafa golleri ile tanı-
nan bu futbolcuyu marke 
edemeyen futbolcu da hata 
aramak gerekir. 

Topu kenarlarda sıkış-
tırarak geniş alanlara pas 
yapamadı Giresunspor’lu 
futbolcular. Rizespor 
alanında baskı kurmaya 
çalışırken top kayıpları yap-
tılar. En önemli pozisyonu 
yakalayan Muhammet, ka-
leci ile karşı karşıya kaldığı 
pozisyonda topu kalecinin 
üzerinden aşırmasına 
rağmen düzgün bir vuruş 

yapamadığından Rizespor 
defansı tarafından önlendi.

Golü kaçıran Muhammet 
Rizespor ceza alanında 
Rizesporlu futbolcu tara-
fından yere indirilince kırk 
beşinci dakikada takımına 
penaltı kazandırdı. Pe-
naltıyı kullanan Chquinho 
Giresunspor’a beraberliği 
getirdi ve devreye beraber-
likle girdi.

İkinci yarıya Giresunspor 
oyuna golle başladı. 
Traore’nin şutunu karam-
bolde müdahale edemeyen 
Rizespor kalecisi misafir 
takımı öne geçiren golünü 
filelerde gördü. Galibiyet ile 
moral bulan Giresunspor 
mutlak gol pozisyonundan 
faydalanamayarak farkın 
ikiye çıkmasını sağlayama-
dılar. 

Giresunspor’lu futbolcular 
taç çizgisine yakın yerlerde 
pas yaparak top kayıpları 
yaptılar. Forvette oynayan 
oyuncuların ayaklarında top 
tutamadıklarından ev sahibi 
takımın beraberlik yakala-
mak için yapmış olduğu hü-
cumlar Giresunspor kalecisi 
Okan ve defans elemanları 
tarafından yerinde müda-
hale ile ev sahibi takıma gol 
imkanı vermediler.

Son dakikalarda Ri-
zespor’lu futbolcu Cisse’nin 
eline vuran topun, Gire-
sunspor’lu futbolcunun eline 
vurdu diye penaltı veren 
hakem, VAR’a giderek pe-
naltıyı iptal etti.

Oyunu maç boyun-
ca kontrol altında tutan, 
mağlup duruma düşme-
sine rağmen oyun disip-
lininden ödün vermeyen 
Giresunspor, deplasmanda 
aldığı üç puan ile üst sırala-
ra tırmanmaya başladı. Gi-
resunspor galibiyeti düşme 
potasında olan takımların 
mağlup olması ile bu haf-
tayı oynanan maçlara göre 
dokuz puan ile kapattı. 

Bu moralle galibiyetler 
serisini devam ettirmesi 
gerekir Giresunspor’un.. 

TEBRİKLER…

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Giresunspor zorlu Rize deplasmanında 
geriye düşmesine rağmen maçı 
bırakmadı ve kazanarak kümede 

kalma yolunda önemli bir adım attı.

Spor Toto Süper Lig’in 
28. haftasında GZT Gi-
resunspor, deplasman-

da Çaykur Rizespor’u 2-1 yendi.
14. dakikada kazanılan 

köşe atışında, Fernandes’in sol 
taraftan ceza sahası içerisine 
ortasında, iyi yer tutan Pohjanpa-
lo’nun kafa vuruşunda top filelerle 
buluştu: 1-0

21. dakikada Fernandes’in ha-
tasında meşin yuvarlağı kontrol 
eden Chiquinho’nun sol çapraz-
dan sağ ayağı ile şutunda, kaleci 

Gökhan Akkan uzanarak meşin 
yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada Dabo’nun savun-
manın arkasına uzun pasında iyi 
hareketlenen Pohjanpalo, sağ 
çaprazdan ceza sahası içerisi-
ne girdikten sonra topa yerden 
sert vurdu. Kaleci Okan Kocuk 
yatarak meşin yuvarlağı kornere 
çeldi.

35. dakikada savunmanın 
arkasına atılan uzun pasa ha-
reketlenen Muhammed Gümüş-
kaya’nın ceza sahası içerisine 

girdikten sonra kaleci Gökhan 
Akkan’ın üzerinden aşırtarak 
filelere göndermek istediği topu 
Boyd, son anda araya girerek 
uzaklaştırdı.

45+3. dakikada ceza saha-
sında Muhammed Gümüşkaya, 
rakibinden sıyrılmak isterken 
yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar 
Kemal Uğurlu, penaltı noktası-
nı gösterdi. Penaltıyı kullanan 
Chiquinho’nun vuruşunda, top 
filelere gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 
tamamlandı.

Öte yandan Çaykur Rizespor-
lu futbolcular, “Şenol Birol gol. 
Kalbimizdesin”, GZT Giresunspor 
ise “Bağırsak kanseri önlenebilir. 
Kontrole git” yazılı pankartlarla 
sahaya çıktı.

Maç öncesinde hafta içi ha-
yatını kaybeden Şenol Birol için 
saygı duruşunda bulunuldu.

48. dakikada Cemali Ser-
tel’den topu kaptıktan sonra sağ 
taraftan ceza sahası içerisine 
giren Sergio’nun yerden pasında, 

Traore’nin gelişine plasesinde 
direğe de çarpan meşin yuvarlak 
filelere gitti: 1-2

54. dakikada Hayrullah Bila-
zer’in sağ taraftan ceza sahası 
içerisine yerden pasında, penaltı 
noktası üzerinde Chiquinho’nun 
vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan 
topu çeldi.

89. dakikada Süleymanov’un 
kaleyi cepheden gören pozis-
yonda yaklaşık 30 metreden sert 
şutunda, top az farkla yandan 
auta çıktı.

90+4. dakikada Giresunspor 
ceza sahası içerisindeki pozis-
yonda ilk anda penaltı noktasını 
gösteren maçın hakemi Yaşar 
Kemal Uğurlu, VAR uyarısının 
ardından pozisyonu izledi. Uğur-
lu, Çaykur Rizesporlu Cisse’nin 
pozisyonda rakibinden önce topa 
eliyle müdahale ettiğini belirleye-
rek penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşma, Giresunspor’un 
2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. 

Haber-Resim: 
RİZE (AA)

STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Ok, Serkan Çimen
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Eren Albayrak (Dk. 46 

Phiri), Holmen, Ponck, Cemali Sertel (Dk. 76 Cisse), Dabo (Dk. 46 
Sabo), Fernandes, Mendes (Dk. 57 Alper Potuk), Boyd, Yusuf Sarı 
(Dk. 57 Deniz Hümmet), Pohjanpalo

GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Diarra, Pe-
rez, Aziz Eraltay, Traore (Dk. 90 Sergen Piçinciol), Flavio, Muhammed 
Gümüşkaya (Dk. 75 Diabate), Sergio (Dk. 67 Süleymanov), Chiquin-
ho, Umut Nayir (Dk. 75 Balde)

GOLLER: Dk.14 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor), Dk. 45+3 
Chiquinho (Penaltıdan), Dk. 48 Traore (GZT Giresunspor)

SARI KARTLAR: Dk. 39 Ponck, Dk. 77 Cisse, Dk. 88 Phiri 
(Çaykur Rizespor), Dk. 70 Traore (GZT Giresunspor)

GiRESUNSPOR’UN 
CAY KEYFi

1-2


