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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(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
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)
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UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

ORMANLARIN YAN-
MASI NORMALDİR 
İSTENİLSE YENİDEN 

YEŞERTİLEBİLİR
(Yazısı Sayfa 4’te)

Lavanta 
Bahçeleri Göz 
Kamaştırıyor...

n 3’TE

Gelecek Partisi Gire-
sun İl Başkanı Murat 

KILIÇASLAN, yüksek elektrik 
fiyatlarının halkı perişan etti-
ğini öne sürdü. 

Aksa’nın elektrik ile ilgili 
yatırımları yapmadığını öne 
süren Kılıçaslan iktidarı 
göreve çağırdı.Bu çağda 
hala çoğu yaylada elektrik 
olmadığını anlatan Kılıçaslan, 
“2022 yılı içindeyiz ama hala 
çoğu yaylada insanlar gece 
kararlıkta yaşıyor.  2’DE

‘Aşırı Pahalı Olan Elektrik 
Esnafları İflasa Sürüklüyor’

Bu çağda çoğu yaylada 
elektrik olmamasını eleş-

tiren Gelecek Partisi il 
Başkanı Murat Kılıçaslan, 
“Biz iktidara gelir gelmez 

tüm yaylalara elektrik gö-
türeceğiz. Aksa yaylalara 

yatırım yapmayacaksa bu 
işi bıraksın” dedi

“Giresunspor’a özel çabalarla vergi 
borcu ekletilmesi çifte standarttır”diyen 
Uzunalioğlu“. Şimdi soruyorum size ey bu 
denetçileri Giresunspor’un başına musallat 
edenler; madem bir şüpheniz vardı neden 
haziran ayında yapılan kongrede bunu dile 
getirmediniz, neden mevcut yönetimin kar-
şısına aday çıkarmadınız da şimdi başka 
yollarla yönetimi bıraktırmaya zorlamaktası-
nız?”ifadelerini kullandı. SAYFA 3’TE

Ortalık Karıştı... CHP’den İktidara 
Şok  Giresunspor İddiaları

CHP  İl yönetimi,Giresunspor’a özel çabalarla vergi borcu ekletidiğini 
iddia etti ama bu eylemi hangi siyasetçinin yaptığını açıklamadı

Bilgi Evleri Yaz Okulları 
Dolu Dolu GeçiyorGiresun Beledi-

yesi tarafından 
hayata geçirilen 
ve Aksu Mahal-

lesi ile Hacısi-
yam Mahallesi’n-
de bulunan Bilgi 

Evleri faaliyetleri-
ni aralıksız olarak 

sürdürüyor.

Okulların 
kapanma-

sıyla birlikte 
başlayan yaz 
okulu etkinlikle-
rinde çocuklar 
vakitlerini hem 
eğlenerek hem 
de öğrenerek 
geçiriyor.  2’DE

Giresunlu kökenli bürokrat-
ların görevden uzaklaştı-
rılmasıyla ilgili değerlen-

dirmede bulunan Giresun Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Gi-
resun kökenli bürokratların üst üste 
tasfiye edilmesinin kabul edilir yanı 
bulunmadığını ifade etti.

 Çakırmelikoğlu; “Son bir yılda bir 
elin parmak sayısını geçmeyen Gi-
resun kökenli bürokratların görevden 
alınmasını üzülerek izlemekteyiz. 

Giresun’a ciddi yatırımlar yapılması-
na vesile olan Devlet Su İşleri (DSİ) 
Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız’ın 
görevden alınması, ardından Orman 
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa 
Özkaya’nın görevden alınması, daha 
önce ise MEB Orta Öğretim Genel 
Müdürü Ercan Türk’ün görevden 
alınması sahipsizliğimizin net bir 
fotoğrafıdır. Yasalar çerçevesinde 
görevini yapan yetiştirilmiş bürok-
ratlarımıza yapılan bu haksızlığı 
kabul etmediğimiz gibi, uygulama-

ların rastlantı ötesinde olduğunu 
düşünmemize neden olmaktadır. 
Bu bakımdan keyfi uygulamaların 
son bulması, Türkiye Cumhuriyeti 
kanunları çerçevesinde ülkemiz ve 
milletimize hizmet eden Giresunlu 
bürokratların siyasi irade tarafından 
azlinin durdurulmasını istiyoruz. 
İktidar ve muhalefet mensuplarının 
tamamını kapsayan siyasilerimizinde 
Giresunlu bürokratlara sahip çıkma-
sını arzuluyoruz.”dedi.

Haber : Mustafa Cici

Giresunlu bürokratların tek 
tek görevden alınması Gire-
sun’da tepkilere neden olu-

yor.GESOB’tan sonra Giresun 
TSO da,bürokrat kıyımını 

eleştirdi.TSO Başkanı Hasan 
Çakırmelikoğlu ,Giresun’a 

karşı özel bir karşıtlık hava-
sı oluştuğunu iddia ederek 

yetkilileri uyardı

GESOB’tan sonra TSO da bürokrat kıyımına sert tepki gösterdi

GiRESUNLU BUROKRATLARI
KiM NiYE DISLIYOR?
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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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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)
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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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OFİS İÇİN ELEMAN ARANIYOR
Ofiste çalışmak üzere iyi derecede Bilgisayar 

kullanabilen Bayan Eleman Aranmaktadır
Tel :0532-4917751

Şirketimiz bünyesinde tam gün çalışacak
1 Avukat,
1 Muhasebeci aranmaktadır.
 Aranan özellikler:
1- Askerlikle ilişkisi bulunmama,
Muhasebe için müracaat edenlerde:
2- Ticaret lisesi, Meslek yüksek okulu 
veya Muhasebe eğitimi veren 
fakültelerin birinden mezun olmak,
3- Genel muhasebe uygulamalarında en 
az 3 Yıl deneyimli olmak,
4- Ms Office programlarını etkin şekilde  
kullanabilme  şartları aranmaktadır.
Müracaatlar Aşağıdaki Telefondan Bilgi Alınarak Yüz Yüze 
Değerlendirilecektir.                      İletişim: 0 542 314 35 34

İŞ İLANI

Park Ve Bahçeler 
Müdürlüğü Şehri 

Güzelleştiriyor

Giresun Belediyesi şehri-
mize güzel bir görünüm ka-
zandırmak için çalışmalarına 
devam ediyor.

Belediye Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri, şehre 
görsel olarak zengin bir kimlik 
kazandırmak amacıyla peyzaj 
çalışmaları, bakım-onarım, ot 
kesimi, ağaç budama faaliyet-
lerini yoğun bir tempo ile sür-
dürüyor. Vatandaşların daha 
temiz bir şehirde yaşaması 
için çalışan ekipler binlerce 
çiçeği de toprakla buluştu-
rarak Giresun’un güzelliğine 
güzellik katıyor. 

Ekipler, Giresun’un doğal 

güzelliğinin bilincinde olarak 
çok daha güzel ve yüksek 
standartlarda yaşam imkânı 
için çalışırken, Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü yetkilileri ta-
rafından yapılan açıklamada: 
”Dikilen çiçeklerin, ağaçların 
ve bitkilerin korunması konu-
sunda vatandaşlarımızın has-
sasiyet göstermesini istiyoruz. 
Şehrimizin birçok noktasında 
temizlik çalışmaları, yabani ot 
temizliği çalışmaları yapılır-
ken, diğer yandan mevsimine 
uygun binlerce çiçek toprakla 
buluşuyor. Her şey şehrimiz 
için, her şey vatandaşlarımız 
için.” denildi.

‘Aşırı Pahalı Olan Elektrik 
Esnafları İflasa Sürüklüyor’
Bu çağda çoğu yaylada elektrik olmamasını eleştiren Gelecek Partisi il Başkanı Murat Kılıçaslan, “Biz iktidara 

gelir gelmez tüm yaylalara elektrik götüreceğiz. Aksa yaylalara yatırım yapmayacaksa bu işi bıraksın” dedi

Bu çağda insanları 
karanlığa mahkum 
etmek adalet mi?.”di-

ye sordu..
Kılıçaslan ,Aksa Elektrik 

yetkililerine çağrıda bulunarak 
“Elektrik ücretlerinin tahsilatında 
gösterdiğiniz çabanın yarısını 
yatırımlarda da gösterin” çağrı-
sında bulundu.

“HANGİ ÇAĞDA 
YAŞIYORUZ?

KILIÇASLAN yapmış olduğu 
açıklamada şehrimizde hizmet 
veren elektrik enerji dağıtım 
şirketi Aksa’nın yıllardır Giresun 
halkına güç gösterisi yaptığını, 
hiçbir yetkilinin de kendilerine laf 
geçiremediğini” belirtti.

Giresun’da birçok yaylada ha-
len elektrik olmadığını, İl gene-
linde birçok köyde ciddi elektrik 
sıkıntıları yaşandığını, oluşan 
arızalarda Aksa elektriğin işine 
geldiği gibi davrandığını, yeni 
yatırımlardan kaçarak sadece 
tahsilata odaklandığını ifade 
eden KILIÇASLAN sözlerini 
şöyle sürdürdü;

“Geçtiğimiz hafta Doğankent 
İlçemizin Süttaşı Mahallesinde 
bir vatandaşımız yüksek gelirim 
hatlarının düzensiz ve evlere ya-
kın çekildiği için yaralanmış ve 
Karadeniz Tıp Fakültesi Hasta-
nesine kaldırılmış ve ciddi sağlık 
problemi yaşamaktadır, yine 
Tepeköy Kalkınma ve Yardım-
laşma Derneği üyeleri geçtiğimiz 
günlerde Aksa önünde eylem 
yapmış, yaylalarında elektrik ol-
madıklarını, yıllardır kendilerinin 
oyalandığını ifade etmişlerdir.

Köylerimizde en küçük 
rüzgârdan elektrik kesinti-
si yaşanmakta ve halkımız 
saatlerce mağdur olmaktadır. 
Buradan Aksa yetkililerine 
çağrıda bulunuyorum. İnsanların 
faturalarının son ödeme tarihi 5 
gün geçtiğinde kesme işlemini 
hemen gerçekleştiriyorsunuz, 
hiç geç kalmıyorsunuz ancak iş 
yatırıma gelince kafanızı kuma 
sokuyorsunuz. Hangi devirde, 
hangi çağda yaşıyoruz”

Aksa Elektriğin mutlaka 
olması gereken yatırımlarına bir 
an önce başlamasını ve Giresun 

halkının mağdur edilmemesini 
savunan KILIÇASLAN sözlerini 
şöyle tamamladı;

MİLLETİM ADINA 
HÜKÜMETİMİZİ VE 
AKSA YETKİLİLERİNİ 
GÖREVE 
ÇAĞRIYORUM!

“Yıllardır halkımıza edilen zu-
lüm son bulmalıdır. İnsanlarımız 
artık oyalanmamalıdır. Elektrik 
olmayan yaylalar bir an önce 

tespit edilip enerji hattı çekilmeli, 
köylerimizin enerji hatları yeni-
lenmelidir. Giresun’un köylerinin 
büyük bir bölümünde halen 
20-30 sene önce yapılan enerji 
hatları kullanılmaktadır. Konu 
hakkında muhtarlarımız muha-
tap bile alınmayarak köy halkı 
ile karşı karşıya getirilmektedir. 
Konu hakkında gerekli işlem-
ler için Hükümetimizi ve Aksa 
yetkililerini Milletim adına göreve 
çağırıyorum” dedi.

Haber: Hakan Çelebi

Yaz etkinlikleri progra-
mıyla başlatılan bilgi 

evi yaz okulu kapsamında 
Gümüşhane Torul Cam Teras 
ve Karaca Mağarası, Hayvan 
Barınağı, Bulancak At Çiftliği, 
Kulakkaya Yaylası gezileri 
düzenlenirken, etkinliklere 350 
öğrencinin katıldığı açıklandı.

Giresun Belediyesi bilgi ev-
lerinde; drama, sokak oyunları 
atölyesi, turnuvalar, satranç, 
masa tenisi, seramik, el sanat-
ları, kağıt sanatları, akıl zeka 
oyunları etkinlikleri yer alıyor.

Yetkililer tarafından verilen 
bilgiye göre; yaz okulu etkin-
likleri sona ererken, normal 
etkinlikler devam edecek olup 
Eylül’ ayından itibaren yeni 
dönem başlayacak.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, Bilgi Evle-
rinin önemine dikkat çekerek: 
“Bilgi evlerimizde çocuklarımız 
eğlenerek öğrenmeye devam 

ediyor. Yaz okulumuz çok 
renkli ve öğretici geçti. Çocuk-
larımız zamanlarını iyi geçire-
bilmeleri için Bilgi Evlerimizde 
öğrenim gördüler. Bilgi evleri-
mizin eğitici olduğu kadar eğ-
lenceli olduğunu görüyorum. 
Öğrencilerimiz Bilgi Evlerine 
gelerek tüm etkinliklerden 
faydalanabilir” dedi.

Bilgi Evleri Yaz Okulları 
Dolu Dolu GeçiyorGiresun Beledi-

yesi tarafından 
hayata geçirilen 
ve Aksu Mahal-

lesi ile Hacısi-
yam Mahallesi’n-
de bulunan Bilgi 

Evleri faaliyetleri-
ni aralıksız olarak 

sürdürüyor.

TEBRİK
Berrin & Kaan KALPAKÇIOĞLU ailesinin kızları Beril ile 

Özden & Teoman ATALAY ailesinin oğulları Alper görkemli 
bir düğün töreni ile evlendiler. Genç çifti tebrik eder,

 mutluluklar dileriz.
GİRESUN GÜNDEM GAZETESİ



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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2022 Cuma www.giresungundem.com

Ortalık Karıştı... 
CHP’den İktidara 
Şok  Giresunspor 

İddiaları

İl Başkanı Av. Gülte-
kin Uzunalioğlu,Gi-

resunspor’daki denetimi 
eleştirdi. 

 Uzunalioğlu yaptı-
ğı açıklamada; “Gire-
sunspor’da 3 aydır devam 
eden denetim, artık kabak 
tadı vermiştir ve kulübe 
zarar veren bir hale dö-
nüşmüştür. Bu sözlerimiz 
lütfen yanlış anlaşılmasın. 
Denetim yapılmasına asla 
karşı değiliz, tabiki her 
kulüp denetlenmelidir. 

Ama liglerin başlamasına 
sayılı günler kala denetim-
lerin hala sonuçlandırılma-
mış olması, bu vesileyle 
yönetimin üzerinde adeta 
tahakküm kurulması, dene-
timi 3 ay gibi uzun bir süre-
ye yaydırarak yönetimin iş 
yapamaz hale getirilmesi, 
yönetimin yalnızlaştırılma-
sına sebebiyet verecek 
şekilde kulübe yardım eden 
herkesten yazılı savunma 
istenerek adeta tüm şehire 
korku salınması ve sanki 
Giresunspor’a yardım et-
menin kötü bir olaymış gibi 
algılatılması kulübümüze 
çok büyük zararlar ver-
mektedir. Denetlenecekse 
her kulüp denetlenmelidir, 
sadece Giresunspor değil.

 Ama görüyoruz ki süper 
ligde bulunan diğer takımla-
rın; bırakın denetlenmesini, 
devlete olan borçlarının 
Cumhurbaşkanınca silindiği 
bir ortamda, Giresunspor’a 
özel çabalarla vergi borcu 
ekletilmesi çifte standarttır. 

Bu iş denetimden çıkmış 
adeta birkaç siyasetçinin 
Giresunspor ile hesap-
laşmasına ve mobingine 
dönüşmüştür. Şimdi soru-

yorum size ey bu denetçi-
leri Giresunspor’un başına 
musallat edenler; madem 
bir şüpheniz vardı neden 
haziran ayında yapılan 
kongrede bunu dile getir-
mediniz, neden mevcut 
yönetimin karşısına aday 
çıkarmadınız da şimdi baş-
ka yollarla yönetimi bırak-
tırmaya zorlamaktasınız? 
Kulüplerde hesap kongre-
lerde sorulur. 

Bunun dışındaki olaylar 
belden aşağı vurmaktır. Sırf 
bu uzadıkça uzayan dene-
tim nedeniyle takımımız; 
gelir toplayamaz, transfer 
yapamaz hale getirilmiş ve 
bu sebeplerle süper ligden 
düşme tehlikesi ile karşı 
karşıya bırakılmıştır. Dünya 
üzerinde hiçbir futbol takı-
mı, Giresunspor’un 3 aydır 
uğradığı denetim işkencesi-
ne maruz kalmamıştır. Ama 
unutulmamalıdır ki Gire-
sunspor sahipsiz değildir.

 Bizce bu denetim, yöne-
timi yıldırmak, bıktırmak ve 
bıraktırmak için kasıtlı ola-
rak talimatla uzatılmaktadır. 
Bu denetimi kasıtlı olarak 
uzattıranlardan, gün gelir 
şanlı Giresunspor taraftarı 
hesabını sorar. 

Takımımız bu yıl süper 
ligden düşerse şimdiden 
tarihe not düşelimki bunun 
tek sorumlusu mevcut 
denetçileri kulübümü-
ze yollayan ve denetimi 
talimatla uzattıran siyasi-
lerdir. Buradan size son 
kez sesleniyorum; transfer 
dönemi boyunca yönetimi 
kilitleyen bu denetimi bir an 
önce sonuçlandırın ve Gi-
resunspor’u rahat bırakın.” 
dedi.

Şebinkarahisar’daki  Lavanta 
Bahçeleri Göz Kamaştırıyor...

Angın: Lavanta bahçeleri adeta doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönüştü...
Giresun İl Tarım ve Or-

man Müdürlüğü lavanta 
bahçelerinin bölge ekonomisi 
için önemli bir fırsat olduğunu 
açıkladı. Müdürlük tarafından 
başlatılan ve DOKAP’ın finanse 
ettiği bahçeye ilgi artarken,İl Mü-
dürü Muhammet Angın herkesi 
bahçeleri görmeye davet etti.. 

“Giresun İli Kırsal Gelir 
Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi 
Projesi” kapsamında Şebinkara-
hisar ilçesinde 10 dekar, Çamo-
luk ilçesinde de 4 dekar alanda 
tesis edilen lavanta bahçelerinde 
çiçeklenmenin başlaması ile bir-
likte görsel bir şölen yaşanmaya 
başlandı.

Angın”Çiftçilerinin gelir kay-
naklarını çeşitlendirilmek, çiftçile-
rimizde farkındalık oluşturmak ve 
bölge ekonomisine katma değer 
kazandırmak amacıyla Çamoluk 
ve Şebinkarahisar İlçelerinde 
toplam 14 dekar alanda demons-
trasyon amaçlı lavanta bahçe-

leri tesis edilmiştir. Tesis edilen 
lavanta bahçelerinin gelişimleri 
yapılan bakım çalışmaları neti-
cesinde istenilen düzeye gelmiş 
ve 4. yılında görsel güzellikleri 
ile doğal bir fotoğraf stüdyosuna 
dönüşmüş durumdadırlar.  

Yapılan yoğun saha çalışmala-
rın meyvesini vermesi ile birlikte 
bölge çiftçilerimizden lavanta 
yetiştiriciliğine olan talep gün 
geçtikçe artmaktadır. Lavanta; tıp 
ve kozmetik sektörünün yanı sıra 
yağ üretim sektöründe de yaygın 
olarak kullanılmakta, nektarı ve 
kokulu çiçekleriyle de arıcılığa 
katkısı bulunmaktadır. Bu amaçla 
bölgemizde ek gelir getirici yeni 
üretim modellerini geliştirmek 
amacıyla, lavanta yetiştiriciliğinin 
yaygınlaştırılması hedeflenmek-
tedir. Ayrıca hem görsel amaçlı 
kırsal turizmi geliştirmek hem de 
lavanta balı ile lavanta yağı üreti-
minin geliştirilmesi planlanmakta-
dır. Öte yandan bitkinin mor renkli 

ve alımlı çiçekleri fotoğrafçılık 
açısından da çok güzel kare-
ler sunmaktadır.”diyerek şöyle 
konuştu

 “Lavanta bahçelerinin geli-
şimlerinin memnuniyet verici ol-
duğunu, atıl durumdaki arazilerin 
tarıma kazandırılması amacıyla 
başlatılan lavanta ekim alanları-
nın önümüzdeki günlerde artırı-

lacağını ve katma değeri yüksek, 
tıbbi ve aromatik bir bitki olan 
lavantanın; kuraklığa dayanıklı, 
kıraç ve verimsiz arazilere uygun 
olduğunu, bu anlamda yürütülen 
projelerle çiftçilerin gelir kaynak-
larını çeşitlendirmeyi, alternatif 
ve faydalı bir ürün sunma hedefi 
taşıdıklarını” ifade etti. 

Haber: Osman Yılmaz

Ferrero Fındık, Türki-
ye’deki fındık üretici-
lerinin iyi tarım uygu-

lamalarıyla üretim yapmasını 
desteklemeye devam ediyor. 
‘Herkes için değer yaratan fındık 
sektörü’ hedefiyle 2012 yılından 
bu yana Ferrero Değerli Tarım 
Programı’nı yürüten Ferrero Fın-
dık, üreticilere tarımsal uygulama 
önerilerinde bulundu. Ferrero 
Fındık tarafından yapılan açıkla-
mada, hasat dönemine girmeye 
hazırlanan fındık üreticilerinin 
yaz aylarında almaları gereken 
önlemlere dikkat çekildi.

Hasat yaklaşırken ye-
niden çoğalan yabancı 
otlara dikkat

Ferrero Değerli Tarım AR-GE 
Uzmanı Abdurrahman Cömert, 
yaz aylarında bahçenin hasada 
hazırlanmasında yapılacak doğru 
tarımsal uygulamaların, verim ve 
kaliteyi önemli ölçüde belirleye-
ceğinin altını çizdi. Temmuz ve 
Ağustos aylarında fındık bahçele-
rindeki yabancı ot mücadelesinin 
devam etmesi gerektiğine dikkat 
çeken Cömert, “Fındık bitkisinin 
su ve besinine ortaklık eden, 
hastalık ve zararlıların barınma-
sında rol oynayan yabancı otların 
artmasına izin verilmemelidir. 
Otsu bitkilerle mücadele aslında 
4-6 yapraklı oldukları Nisan-Ma-
yıs aylarında olmalıdır. Ancak 
yeniden gelişim görülüyorsa 
mücadele Temmuz ayında da 
tekrarlanmalıdır” dedi. 

Hasattan önce dip 
sürgünleri temizlenmeli

Fındık üreticilerinin genelde 

hasada yakın bir dönemde dip 
sürgün temizliği yaptıklarını 
ancak bunun çok geç kalmış bir 
uygulama olduğunu ifade eden 
Cömert, “Dip sürgünleri gübre-
lere daha hızlı ulaşır. Bu durum 
ise meyve oluşumunu artırmak 
isteyen ana dalların besin alımını 
önemli oranda engeller. Bu 
nedenle, dip sürgün temizliği 
azotlu gübre uygulamadan önce 
veya hemen ardından mutlaka 
yapılmalıdır” diye konuştu.

Erken hasat, verim ve 
randımanı düşürüyor

Ferrero Değerli Tarım AR-GE 
Uzmanı Cömert, doğru hasat 
dönemine nasıl karar verilmesi 
gerektiğini ise şu sözlerle anlattı: 
“Daneler züruf (fındığın dış 
kabuğu) içerisinden kolaylıkla 
çıktığında, iç fındık zarı 
koyu renge dönüştüğün-
de ve dallar silkelenip 
fındığın yarısından fazlası 
yere düştüğünde, hasat 
yapılabilir.”

Yerden hasat 
yöntemi ile işçilik 
maliyeti azalıyor

Fındığın randıman ve 
kalitesinin yüksek olarak 
toplanabilmesi için yerden 
hasat yöntemini tavsiye 
eden Cömert, bu yönte-
mi kullanan bir işçinin, 
daldan hasada kıyasla bir 
günde iki kat daha fazla 
fındık toplayabileceğini 
vurguladı. Daldan hasat 
uygulamasında ertesi 
yılın mahsulünü oluştura-
cak dal, dalcık ve tomur-

cukların yoğun bir şekilde zarar 
görebildiğini belirterek, “Daldan 
hasatta fındıklar gerekli olgun-
luğa gelmeden toplandığı için, 
kalite düşer. Bir işçi günde 20-25 
kilo fındık toplayabilir. Yerden 
hasatta ise bu miktar 40-45 kiloya 
kadar çıkabilir. Bu sayede hem 
işçilik maliyeti hem de harmanda 
kuruma süresi düşer” dedi.

Kurutma aşaması fın-
dığın kalitesini etkiliyor

Cömert, fındık üreticilerinin 
bütün bir yıl verdikleri emeğin 
karşılığını tam almaları için ha-
sattan sonraki sürecin de önem 
taşıdığını hatırlattı. Fındığın 
kalitesini belirleyecek aşamalar-
dan biri olan kurutma yöntemine 
yönelik önerilerini şöyle sıraladı: 
“Çotanaklı fındıkları kurutma 

alanı yol, jeneratör gibi kirlilik 
kaynaklarından, kimyasallardan 
ve hayvanlardan uzakta olma-
lı. Çotanak ayıklama işlemi, 
fındıklar uygun nem düzeyine 
ulaşır ulaşmaz, fındıklara en az 
zararı verecek şekilde yapılmalı. 
Kabuklu fındıkların kuruması için 
en uygun koşullar mekanik ku-
rutma ile sağlanabilir. Kabukların 
içindeki fındıkların depolanma-
dan önce yüzde 6 nem içerecek 
düzeye gelmeleri sağlanmalıdır. 
Jüt çuvallara doldurulan fındıklar 
ise doğrudan toprakla temas 
etmemeli; havalandırılan, sağlıklı 
ve kuru depolama tesislerinde 
tutulmalıdır.”

Ferrero Değerli Tarım 
Programı Hakkında:

Ferrero Değerli Tarım prog-
ramının amacı, iyi tarım 
uygulamalarını destekle-
mek, izlenebilirliği artırmak 
ve değer zinciri boyunca 
sosyal uygulamaları iyileştir-
mek. Ferrero Değerli Tarım 
uzmanları, bölgedeki fındık 
bahçelerini ziyaret ederek 
sağlık ve güvenlik, çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi, 
çocuk işçiliğinin önlenmesi, 
su kullanımının optimize edil-
mesi ve üretimini etkileyebi-
lecek hastalıklarla mücadele 
de dahil olmak üzere etkinliği 
kanıtlanmış iyi tarım uygula-
maları gibi konularda eğitim-
ler veriyor. Ferrero Değerli 
Tarım Programı, fındık üreti-
cileri, sivil toplum kuruluşları 
ve yerel topluluklar da dahil 
olmak üzere değer zincirinin 
diğer paydaşlarıyla işbirliği 
içinde çalışıyor.

Ferrero Fındık’tan fındık hasat dönemi 
için tarımsal uygulama önerileri

‘Herkes için değer yaratan fındık sektörü’ hedefiyle ‘Ferrero Değerli Tarım’ programını yürüten Ferrero 
Fındık, hasat dönemine girmeye hazırlanan fındık üreticilerine tarımsal uygulama önerilerinde bulundu

CHP İl yönetimi, Giresunspor’a özel 
çabalarla vergi borcu ekletidiğini iddia 
etti ama bu eylemi hangi siyasetçinin 

yaptığını açıklamadı

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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OFİS İÇİN ELEMAN ARANIYOR
Ofiste çalışmak üzere iyi derecede Bilgisayar 

kullanabilen Bayan Eleman Aranmaktadır
Tel :0532-4917751

Şirketimiz bünyesinde tam gün çalışacak
1 Avukat,
1 Muhasebeci aranmaktadır.
 Aranan özellikler:
1- Askerlikle ilişkisi bulunmama,
Muhasebe için müracaat edenlerde:
2- Ticaret lisesi, Meslek yüksek okulu 
veya Muhasebe eğitimi veren 
fakültelerin birinden mezun olmak,
3- Genel muhasebe uygulamalarında en 
az 3 Yıl deneyimli olmak,
4- Ms Office programlarını etkin şekilde  
kullanabilme  şartları aranmaktadır.
Müracaatlar Aşağıdaki Telefondan Bilgi Alınarak Yüz Yüze 
Değerlendirilecektir.                      İletişim: 0 542 314 35 34

İŞ İLANI

Park Ve Bahçeler 
Müdürlüğü Şehri 

Güzelleştiriyor

Giresun Belediyesi şehri-
mize güzel bir görünüm ka-
zandırmak için çalışmalarına 
devam ediyor.

Belediye Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri, şehre 
görsel olarak zengin bir kimlik 
kazandırmak amacıyla peyzaj 
çalışmaları, bakım-onarım, ot 
kesimi, ağaç budama faaliyet-
lerini yoğun bir tempo ile sür-
dürüyor. Vatandaşların daha 
temiz bir şehirde yaşaması 
için çalışan ekipler binlerce 
çiçeği de toprakla buluştu-
rarak Giresun’un güzelliğine 
güzellik katıyor. 

Ekipler, Giresun’un doğal 

güzelliğinin bilincinde olarak 
çok daha güzel ve yüksek 
standartlarda yaşam imkânı 
için çalışırken, Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü yetkilileri ta-
rafından yapılan açıklamada: 
”Dikilen çiçeklerin, ağaçların 
ve bitkilerin korunması konu-
sunda vatandaşlarımızın has-
sasiyet göstermesini istiyoruz. 
Şehrimizin birçok noktasında 
temizlik çalışmaları, yabani ot 
temizliği çalışmaları yapılır-
ken, diğer yandan mevsimine 
uygun binlerce çiçek toprakla 
buluşuyor. Her şey şehrimiz 
için, her şey vatandaşlarımız 
için.” denildi.

‘Aşırı Pahalı Olan Elektrik 
Esnafları İflasa Sürüklüyor’
Bu çağda çoğu yaylada elektrik olmamasını eleştiren Gelecek Partisi il Başkanı Murat Kılıçaslan, “Biz iktidara 

gelir gelmez tüm yaylalara elektrik götüreceğiz. Aksa yaylalara yatırım yapmayacaksa bu işi bıraksın” dedi

Bu çağda insanları 
karanlığa mahkum 
etmek adalet mi?.”di-

ye sordu..
Kılıçaslan ,Aksa Elektrik 

yetkililerine çağrıda bulunarak 
“Elektrik ücretlerinin tahsilatında 
gösterdiğiniz çabanın yarısını 
yatırımlarda da gösterin” çağrı-
sında bulundu.

“HANGİ ÇAĞDA 
YAŞIYORUZ?

KILIÇASLAN yapmış olduğu 
açıklamada şehrimizde hizmet 
veren elektrik enerji dağıtım 
şirketi Aksa’nın yıllardır Giresun 
halkına güç gösterisi yaptığını, 
hiçbir yetkilinin de kendilerine laf 
geçiremediğini” belirtti.

Giresun’da birçok yaylada ha-
len elektrik olmadığını, İl gene-
linde birçok köyde ciddi elektrik 
sıkıntıları yaşandığını, oluşan 
arızalarda Aksa elektriğin işine 
geldiği gibi davrandığını, yeni 
yatırımlardan kaçarak sadece 
tahsilata odaklandığını ifade 
eden KILIÇASLAN sözlerini 
şöyle sürdürdü;

“Geçtiğimiz hafta Doğankent 
İlçemizin Süttaşı Mahallesinde 
bir vatandaşımız yüksek gelirim 
hatlarının düzensiz ve evlere ya-
kın çekildiği için yaralanmış ve 
Karadeniz Tıp Fakültesi Hasta-
nesine kaldırılmış ve ciddi sağlık 
problemi yaşamaktadır, yine 
Tepeköy Kalkınma ve Yardım-
laşma Derneği üyeleri geçtiğimiz 
günlerde Aksa önünde eylem 
yapmış, yaylalarında elektrik ol-
madıklarını, yıllardır kendilerinin 
oyalandığını ifade etmişlerdir.

Köylerimizde en küçük 
rüzgârdan elektrik kesinti-
si yaşanmakta ve halkımız 
saatlerce mağdur olmaktadır. 
Buradan Aksa yetkililerine 
çağrıda bulunuyorum. İnsanların 
faturalarının son ödeme tarihi 5 
gün geçtiğinde kesme işlemini 
hemen gerçekleştiriyorsunuz, 
hiç geç kalmıyorsunuz ancak iş 
yatırıma gelince kafanızı kuma 
sokuyorsunuz. Hangi devirde, 
hangi çağda yaşıyoruz”

Aksa Elektriğin mutlaka 
olması gereken yatırımlarına bir 
an önce başlamasını ve Giresun 

halkının mağdur edilmemesini 
savunan KILIÇASLAN sözlerini 
şöyle tamamladı;

MİLLETİM ADINA 
HÜKÜMETİMİZİ VE 
AKSA YETKİLİLERİNİ 
GÖREVE 
ÇAĞRIYORUM!

“Yıllardır halkımıza edilen zu-
lüm son bulmalıdır. İnsanlarımız 
artık oyalanmamalıdır. Elektrik 
olmayan yaylalar bir an önce 

tespit edilip enerji hattı çekilmeli, 
köylerimizin enerji hatları yeni-
lenmelidir. Giresun’un köylerinin 
büyük bir bölümünde halen 
20-30 sene önce yapılan enerji 
hatları kullanılmaktadır. Konu 
hakkında muhtarlarımız muha-
tap bile alınmayarak köy halkı 
ile karşı karşıya getirilmektedir. 
Konu hakkında gerekli işlem-
ler için Hükümetimizi ve Aksa 
yetkililerini Milletim adına göreve 
çağırıyorum” dedi.

Haber: Hakan Çelebi

Yaz etkinlikleri progra-
mıyla başlatılan bilgi 

evi yaz okulu kapsamında 
Gümüşhane Torul Cam Teras 
ve Karaca Mağarası, Hayvan 
Barınağı, Bulancak At Çiftliği, 
Kulakkaya Yaylası gezileri 
düzenlenirken, etkinliklere 350 
öğrencinin katıldığı açıklandı.

Giresun Belediyesi bilgi ev-
lerinde; drama, sokak oyunları 
atölyesi, turnuvalar, satranç, 
masa tenisi, seramik, el sanat-
ları, kağıt sanatları, akıl zeka 
oyunları etkinlikleri yer alıyor.

Yetkililer tarafından verilen 
bilgiye göre; yaz okulu etkin-
likleri sona ererken, normal 
etkinlikler devam edecek olup 
Eylül’ ayından itibaren yeni 
dönem başlayacak.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, Bilgi Evle-
rinin önemine dikkat çekerek: 
“Bilgi evlerimizde çocuklarımız 
eğlenerek öğrenmeye devam 

ediyor. Yaz okulumuz çok 
renkli ve öğretici geçti. Çocuk-
larımız zamanlarını iyi geçire-
bilmeleri için Bilgi Evlerimizde 
öğrenim gördüler. Bilgi evleri-
mizin eğitici olduğu kadar eğ-
lenceli olduğunu görüyorum. 
Öğrencilerimiz Bilgi Evlerine 
gelerek tüm etkinliklerden 
faydalanabilir” dedi.

Bilgi Evleri Yaz Okulları 
Dolu Dolu GeçiyorGiresun Beledi-

yesi tarafından 
hayata geçirilen 
ve Aksu Mahal-

lesi ile Hacısi-
yam Mahallesi’n-
de bulunan Bilgi 

Evleri faaliyetleri-
ni aralıksız olarak 

sürdürüyor.

TEBRİK
Berrin & Kaan KALPAKÇIOĞLU ailesinin kızları Beril ile 

Özden & Teoman ATALAY ailesinin oğulları Alper görkemli 
bir düğün töreni ile evlendiler. Genç çifti tebrik eder,

 mutluluklar dileriz.
GİRESUN GÜNDEM GAZETESİ
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

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

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

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

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

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

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

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

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

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

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

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

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

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

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

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

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

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

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

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

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
                                

   ENGİN MEYVACI 

BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

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

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

1 2

3
4 5

Her 
türlü insert 
tasarımızın 

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

olacak... VE
dahası...
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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.

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

Yeter ki; 
Çobanın niyeti süt sağmak 

olsun... 
Yeter ki; 
Niyetiniz bağcıyı dövmek 

değil, üzüm yemek olsun... 
Üstelik; 
Orman yangınları salt bizim 

ülkemizde yaşanmıyor.. 
Başka ülkelerde de orman 

yangınları oluyor... 
Ancak, aramızda ufak bir 

farklılık var; 
Dünyanın başka ülkelerin-

de ‘orman yangınları’ sade-
ce yaz mevsimi sıcaklığında 
yanıyor... 

Bizde ise yaz-kış hiç fark 
etmiyor; 

Hiç beklenmedik bir 
zamanda ‘orman yangınları’ 
çıkabiliyor.. 

Kuşkuya dayalı gerekçe-
leriyse şöyle sıralanıyor; 

-Cam kırıklarından çıkmış-
tır... 

-Sigara izmariti atılmıştır... 
-Piknik yapanların söndür-

mediği ateşten çıkmıştır... 
-Teröristler yakmıştır... 
-Orman arazisini turizme 

açacak olan patronlar kundak-
lamıştır... 

- Yok, yok; maden arayıcıları 
kaza süsü vererek yakmıştır... 

Vesaire, vesaire... 
Ormanların ‘yanma’ biçimi 

ne şekilde olursa-olsun; 
Söndürülemeyen 

‘orman yangınları’ üzerine 
bir sürü ‘tahmin yürütme 
uzmanı’ ortaya çıkıyor... 

Ama olan; yemyeşil 
ormanlarımıza oluyor... 

Yapılan bir araştırma 
diyor ki; 

Türkiye’de 1980’li yıllar-
dan bu yana ama özellikle 
de 2000’li yıllardan sonra 
748 bin hektar orman ama-
cı dışında kullanılmak üze-
re şahıs ve şirketlere, kurum ve 
kuruluşlara tahsis edilerek; 

Madencilikten-Enerjiye... 
Turizmden-Ulaştırmaya 

kadar geniş bir yelpazenin 
kullanımına açıldı diyor... 

Ve bütün bunlara karşın 
Anayasanın 169’uncu maddesi 
de diyor ki; 

“Yanan orman alanlarının 
yeniden ormanlaştırılmasına ve 
başka tür kullanımlara izin ve-
rilmemesi” hükmünü getiriyor... 

Ve yine aynı maddenin 
2’inci maddesi durumu 
daha açık bir şekilde şöyle 
dile getiriyor; 

“Devlet ormanlarının 
mülkiyeti devrolunamaz... 

Devlet ormanları kanuna 
göre, Devletçe yönetilir ve 
işletilir... 

Bu ormanlar zamana-
şımı ile mülk edinilemez 

ve kamu yararı dışında irtifak 
hakkına konu olamaz.” diyor... 

Anayasanın bu kadar açık 
hükmüne karşın; 

Yanan ve yanmayan orman-
larımız, kamu yararı dışında 
sadece özel ve dar-kadroların 
çıkarına yönelik kullanılıyor 
mu, kullanılmıyor mu? orasını 
şahsen ben bilemem! 

Örneğin; 
Maden çıkaracak olanların 

işini kolaylaştırmak için orman 
yangınları çıkma olasılığı var 
mı? 

Turizm sektörünün büyük 
patronlardı; 

Yıldızı daha fazla olan, daha 
lüks oteller, pansiyonlar ve 
villalar yapmak için ‘kundakçı’ 
kiralar mı, kiralamaz mı? orası-
nı bilemeyiz... 

Ancak, çok iyi bildiğimiz ve 
gördüğümüz bir şey var ki, o 

da şu; 
Yanan birçok orman-

larımıza yeniden fidan 
dikilmiyor... 

Onun yerine lüks betan 
binalar dikiliyor... 

Belli bir zaman sonra 
da ‘hafıza-i beşer’ devre-
ye giriyor; 

Ve unutulup gidiyor... 
Acaba diyorum; 
Hepimizin, hatta tüm 

insanlığın ortak değerleri 
olan ormanlarımız hangi 

nedenlerle yanmış olurlarsa ol-
sun, yeniden yeşertilemez mi? 

Aşık Mahsuni’nin; 
“Parsel parsel eylemişler 

dünyayı 
Bir dikili taştan gayri nem 

kaldı 
Dost köyünden ayağımı 

kesmişler 
Bir akılsız baştan gayri nem 

kaldı.”
Sözlerini haklı çıkartmamak 

için; 
Yanan ormanlarımızı ‘düş-

manlara inat’ daha gür orman-
lar yetiştirmeyi düşünemez 
miyiz? 

Hani, geçmişte Sokullu Meh-
met Paşa düşmanına; 

“Siz bizim sakalımızı kes-
tiniz, biz ise sizin kolunuzu 
kestik... 

Kesilen sakal daha gür gelir 
ama kesilen kol bir daha geri 

gelmez” demiş ya... 
Bu felsefeden hareketle; 
Bizlerde ‘yanan ormanları-

mızı’ yeniden fidanlar ve gele-
ceğe miras bırakacak şekilde 
daha gür ormanlar yetiştirebi-
liriz... 

Ve bunu gerçekleştirebilmek 
içinde; 

İzcilik Federasyonunun 224 
bin ‘Ergin İzcilerinden’ yararla-
nabiliriz... 

Ki; izcilerimiz bu ‘fidan dik-
me ve orman kurma’ işini zaten 
‘İzcilik İlkeleri’ gereği gönüllü 
olarak yapıyorlar... 

Yani; 
Yanan ormanlarımızın 

yerine neden yeni bir orman 
kurmasınlar!? 

Bal gibi de kurarlar... 
Hatta bu sayı yeterli gelmez-

se; 
Boşta gezen işsiz gençleri-

mizden takviye ederiz.. 
Ve onları da bu alanda istih-

dam yapıp, belki bir iş sahibi 
yapabiliriz... 

Neden olmasın? 
Belki bu sayede ‘işsizlik’ 

sayısını da azaltırlar... 
Sizce de güzel olmaz mı? 
Sahi siz ne düşünüyorsunuz 

bu konuda? 
Buyurun; 
Belki bu konuda sizlerin de 

ekleyeceği bir şey vardır... 
Söz sizin...

ORMANLARIN YANMASI NORMALDİR 
İSTENİLSE YENİDEN YEŞERTİLEBİLİR



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

429 Temmuz 
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GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Fatih TANRIVERDİ
0(530) 514 17 00

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

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

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

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

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

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

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

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

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

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

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

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

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

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

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

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

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

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

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
                                

   ENGİN MEYVACI 

BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

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

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

1 2

3
4 5

Her 
türlü insert 
tasarımızın 

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

olacak... VE
dahası...

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

Rektör Can, Yerel 
Basına sahip çıktı
Rektörlük makamında ya-

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

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

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

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

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

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

Yeter ki; 
Çobanın niyeti süt sağmak 

olsun... 
Yeter ki; 
Niyetiniz bağcıyı dövmek 

değil, üzüm yemek olsun... 
Üstelik; 
Orman yangınları salt bizim 

ülkemizde yaşanmıyor.. 
Başka ülkelerde de orman 

yangınları oluyor... 
Ancak, aramızda ufak bir 

farklılık var; 
Dünyanın başka ülkelerin-

de ‘orman yangınları’ sade-
ce yaz mevsimi sıcaklığında 
yanıyor... 

Bizde ise yaz-kış hiç fark 
etmiyor; 

Hiç beklenmedik bir 
zamanda ‘orman yangınları’ 
çıkabiliyor.. 

Kuşkuya dayalı gerekçe-
leriyse şöyle sıralanıyor; 

-Cam kırıklarından çıkmış-
tır... 

-Sigara izmariti atılmıştır... 
-Piknik yapanların söndür-

mediği ateşten çıkmıştır... 
-Teröristler yakmıştır... 
-Orman arazisini turizme 

açacak olan patronlar kundak-
lamıştır... 

- Yok, yok; maden arayıcıları 
kaza süsü vererek yakmıştır... 

Vesaire, vesaire... 
Ormanların ‘yanma’ biçimi 

ne şekilde olursa-olsun; 
Söndürülemeyen 

‘orman yangınları’ üzerine 
bir sürü ‘tahmin yürütme 
uzmanı’ ortaya çıkıyor... 

Ama olan; yemyeşil 
ormanlarımıza oluyor... 

Yapılan bir araştırma 
diyor ki; 

Türkiye’de 1980’li yıllar-
dan bu yana ama özellikle 
de 2000’li yıllardan sonra 
748 bin hektar orman ama-
cı dışında kullanılmak üze-
re şahıs ve şirketlere, kurum ve 
kuruluşlara tahsis edilerek; 

Madencilikten-Enerjiye... 
Turizmden-Ulaştırmaya 

kadar geniş bir yelpazenin 
kullanımına açıldı diyor... 

Ve bütün bunlara karşın 
Anayasanın 169’uncu maddesi 
de diyor ki; 

“Yanan orman alanlarının 
yeniden ormanlaştırılmasına ve 
başka tür kullanımlara izin ve-
rilmemesi” hükmünü getiriyor... 

Ve yine aynı maddenin 
2’inci maddesi durumu 
daha açık bir şekilde şöyle 
dile getiriyor; 

“Devlet ormanlarının 
mülkiyeti devrolunamaz... 

Devlet ormanları kanuna 
göre, Devletçe yönetilir ve 
işletilir... 

Bu ormanlar zamana-
şımı ile mülk edinilemez 

ve kamu yararı dışında irtifak 
hakkına konu olamaz.” diyor... 

Anayasanın bu kadar açık 
hükmüne karşın; 

Yanan ve yanmayan orman-
larımız, kamu yararı dışında 
sadece özel ve dar-kadroların 
çıkarına yönelik kullanılıyor 
mu, kullanılmıyor mu? orasını 
şahsen ben bilemem! 

Örneğin; 
Maden çıkaracak olanların 

işini kolaylaştırmak için orman 
yangınları çıkma olasılığı var 
mı? 

Turizm sektörünün büyük 
patronlardı; 

Yıldızı daha fazla olan, daha 
lüks oteller, pansiyonlar ve 
villalar yapmak için ‘kundakçı’ 
kiralar mı, kiralamaz mı? orası-
nı bilemeyiz... 

Ancak, çok iyi bildiğimiz ve 
gördüğümüz bir şey var ki, o 

da şu; 
Yanan birçok orman-

larımıza yeniden fidan 
dikilmiyor... 

Onun yerine lüks betan 
binalar dikiliyor... 

Belli bir zaman sonra 
da ‘hafıza-i beşer’ devre-
ye giriyor; 

Ve unutulup gidiyor... 
Acaba diyorum; 
Hepimizin, hatta tüm 

insanlığın ortak değerleri 
olan ormanlarımız hangi 

nedenlerle yanmış olurlarsa ol-
sun, yeniden yeşertilemez mi? 

Aşık Mahsuni’nin; 
“Parsel parsel eylemişler 

dünyayı 
Bir dikili taştan gayri nem 

kaldı 
Dost köyünden ayağımı 

kesmişler 
Bir akılsız baştan gayri nem 

kaldı.”
Sözlerini haklı çıkartmamak 

için; 
Yanan ormanlarımızı ‘düş-

manlara inat’ daha gür orman-
lar yetiştirmeyi düşünemez 
miyiz? 

Hani, geçmişte Sokullu Meh-
met Paşa düşmanına; 

“Siz bizim sakalımızı kes-
tiniz, biz ise sizin kolunuzu 
kestik... 

Kesilen sakal daha gür gelir 
ama kesilen kol bir daha geri 

gelmez” demiş ya... 
Bu felsefeden hareketle; 
Bizlerde ‘yanan ormanları-

mızı’ yeniden fidanlar ve gele-
ceğe miras bırakacak şekilde 
daha gür ormanlar yetiştirebi-
liriz... 

Ve bunu gerçekleştirebilmek 
içinde; 

İzcilik Federasyonunun 224 
bin ‘Ergin İzcilerinden’ yararla-
nabiliriz... 

Ki; izcilerimiz bu ‘fidan dik-
me ve orman kurma’ işini zaten 
‘İzcilik İlkeleri’ gereği gönüllü 
olarak yapıyorlar... 

Yani; 
Yanan ormanlarımızın 

yerine neden yeni bir orman 
kurmasınlar!? 

Bal gibi de kurarlar... 
Hatta bu sayı yeterli gelmez-

se; 
Boşta gezen işsiz gençleri-

mizden takviye ederiz.. 
Ve onları da bu alanda istih-

dam yapıp, belki bir iş sahibi 
yapabiliriz... 

Neden olmasın? 
Belki bu sayede ‘işsizlik’ 

sayısını da azaltırlar... 
Sizce de güzel olmaz mı? 
Sahi siz ne düşünüyorsunuz 

bu konuda? 
Buyurun; 
Belki bu konuda sizlerin de 

ekleyeceği bir şey vardır... 
Söz sizin...

ORMANLARIN YANMASI NORMALDİR 
İSTENİLSE YENİDEN YEŞERTİLEBİLİR

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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İSTANBULSPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR
GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
F. TAV ANTALYASPOR - GALATASARAY A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - ÜMRANİYESPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR - GAZİANTEP F. KULÜBÜ A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KASIMPAŞA A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR

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

2. HAFTA
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - YUKATEL KAYSERİSPOR
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - V. FATİH KARAGÜMRÜK
FENERBAHÇE A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş. - KONYASPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR - ALANYASPOR
GİRESUNSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
ATAKAŞ HATAYSPOR - GAZİANTEP F. KULÜBÜ A.Ş.

3. HAFTA

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

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

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

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

7. HAFTA

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

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

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

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

11. HAFTA

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

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

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

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

15. HAFTA

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

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

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

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

19. HAFTA

2022-2023 Sezonu 
Spor Toto Süper Lig 

İlk Yarı Fikstürü

İlk devre 8 hafta taraftarı önüne 
çıkacak olan Çotanaklar, 10 maçı 
da deplasmanda oynayacak. Gi-

resunspor, fikstüre göre de iki kez üst 
üste deplasman maçına çıkacak. Yeşil 
beyazlılar 6’ncı haftada deplasmanda 
Karagümrük ile karşılaştıktan sonra 
7’nci haftayı bay geçirecek. 8’inci hafta 
yine deplasmanda Alanyaspor ile mü-
cadele edecek olan Giresunspor, 13 ve 
14’üncü haftaları da deplasmanlarda 
geçirecek. Yeşil beyazlı ekip 13’üncü 
haftada Fenerbahçe ile İstanbul’da, 

14’üncü haftada ise Hatay’da Hatays-
por ile puan mücadelesi yapacak. 

Giresunspor, 4 büyük tabir edilen 
takımlarla oynayacağı 3 maçı da ilk 
yarı deplasmanda yapacak. Yeşil 
beyazlılar ilk yarı sadece Beşiktaş 
ile 9’uncu haftada kendi sahasında 
karşılaşacak. 

Teknik Direktör Hakan Keleş yö-
netimindeki Giresunspor’un ilk devre 
10 maçını dışarıda oynamasının bir 
avantaj olarak görüldüğü ve ikinci 
yarıda bu avantajı lehine çevireceği 

konuşuluyor. Giresunspor, Adana 
Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor, 
Beşiktaş, Ankaragücü, İstanbulspor, 
Gaziantep FK, Ümraniyespor ile kendi 
sahasında, Galatasaray, Kayserispor, 
Karagümrük, Alanyaspor, Sivasspor, 
Başakşehir, Fenerbahçe, Hatayspor, 
Trabzonspor, Antalyaspor ile de dep-
lasmanda karşılaşacak. Lige Adana 
Demirspor maçıyla taraftarının önünde 
başlayacak olan Giresunspor, ligin son 
maçını da yine kendi sahasında Antal-
yaspor ile mücadele edecek.

İkinci Devre İçin Avantaj Olabilir!
Giresunspor 2022-2023 sezonunun ilk devresinde 8 maçı kendi sahasında 10 maçı da deplasmanda oynayacak. Spor Toto 

Süper Ligde 2022-2023 sezonu fikstürüne göre Giresunspor, ligin ikinci devresinde daha avantajlı konumda olacak. 

Tirebolu’da Belediye Başkanlığı 
tarafından Yaz Spor Etkinlik-

leri kapsamında düzenlenen iki ayrı 
turnuva peş peşe yapıldı ve gençlerin 
yoğun ilgi gösterdiği iki turnuva da 
sona erdi. 

İlçede bu yıl düzenlenen iki ayrı 
turnuvada, ilçe dışından katılan takım-
ların şampiyon olmaları dikkat çekti.

Tirebolu’da düzenlenen ilk turnuva 
Sokak Basketbolu olurken, bu turnu-
vanın hemen ardından Plaj Voleybolu 
Turnuvası gerçekleşti. Sokak Basket-
bolu Turnuvası’nda, Giresun temsilcisi 
Manchester birincilik kupasının sahibi 
olurken; Plaj Voleybolu’nda da Espiye 
temsilcisi Mezun Tayfa şampiyon oldu. 

Tirebolu Belediye Plajında yapılan 
ve 20 takımın katılımıyla başlayan 
turnuva, finaloynanan maçlarla sona 
erdi. Belediye Başkanlığı’nın organi-
zesinde ve Tertip Komitesi Başkanı 
Sedat Takır’ın nezaretinde gerçekle-
şen Plaj Voleybolu Turnuvası’nda, final 
karşılaşması Espiye temsilcisi Mezun 
Tayfa ile Tirebolu temsilcisi Yıldızs-
por arasında oynandı.Büyük 
bir çekişmeye ve heyecana 
sahne olan final maçında 
Beden Eğitimi Öğretmeni ve 
Voleybol Hakemi Özlem Dost 
görev aldı. Final maçını set 
vermeden 2-0 kazanan Espiye 
temsilcisi Mezun Tayfa, bu yı-

lın şampiyonu olurken; Yıldızspor ikinci 
ve Vur Geç Takımı da üçüncü sırayı 
aldı. Komite Başkanı Takır, 20 takımın 
katıldığı turnuvada Denizspor’un da en 
centilmen takım seçildiğini belirtirken; 
turnuva sonunda ilk 3’e giren takımlar-
la en centilmen takıma, Tirebolu Bele-
diye Başkan Yardımcısı Kazım Tarakçı 
tarafından kupaları verildi.

SPOR DOLU GUNLER…
Tirebolu’da Sokak Basketbolu Turnuvası’nın ardından başlayan ve 20 takımın katıldığı Plaj Voleybolu 

Turnuvası’nda, Espiye temsilcisi Mezun Tayfa Takımı şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

kurmaya 
çalıştıklarını 

ve kulübün büt-
çesi doğrultusunda 

hareket ettiklerini 
kaydeden Hakan 

Hoca; “Sözleşmesi 
biten oyuncularımızın 

bazılarıyla yeniden anlaş-
mak istedik ancak bizim şartlarımıza 
göre gerçekleşmeyince o arkadaşları-
mız ayrılmak zorunda kaldı. Yeniden 
bir takım kuruyoruz. Alternatifli bir 
kadromuz olacak. Tabi gençleri alıyoruz 
ancak tecrübeli futbolcular da transfer 
edeceğiz. Bildiğiniz gibi lig bu sene 19 
takımlı. Geçen seneye göre iki maç 
eksik oynayacağız. Hedefimiz en az 50 
puan alarak yarışı tamamlamak” dedi

İSKOÇYA LİGİNE GİTTİ
Giresunspor’un geride kalan sezon 

formasını giyen Aziz Behich, İskoç-
ya Ligi ekiplerinden Dundee United 
takımına transfer oldu. 

Ülkemizde Giresunspor’un yanı 
sıra daha önceki senelerde Bur-
saspor, M. Başakşehir, Kayserispor 
formalarını da giyen Aziz Behich 
İskoçya takımına iki yıllık imza attı. 
Behich, Giresunspor’un sözleşme 

yenileme teklifine yanaşmamıştı.

ÜMRANİYESPOR’DA 
İZLEYECEĞİZ
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 

Eyüpspor ,kadro dışı bırakılan Umut Nayir 
ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki 
futbolcuyla el sıkışan İstanbul temsilcisi, 
yetenekli forveti bu sezon  Süper Lig’de 
mücadele edecek Ümraniyespor’a kirala-
dı. Umut Nayir, geçtiğimiz sezon Gire-
sunspor formasıyla çıktığı 32 maçta 7 gol 
ve 1 asistlik performans sergilemişti.

KİRALAMA
Çotanakların  Kolombiyalı orta 

saha oyuncusu Robert Mejia’yı satın 
alma opsiyonuyla kiralayacağı öğre-
nildi. 2000 doğumlu oyuncunun sekiz 
numara pozisyonunda oynadığı ve 
Giresunspor’un bu oyuncuyu transfer 
görüşmelerini ilerletmek adına Türki-
ye’ye davet ettiği iddia edildi. Oyuncu 
ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama he-
nüz yapılmazken, edinilen bilgilere göre 
Giresunspor, ülkesinin Caldas takımın-
da forma giyen futbolcuyu kiralayacak.

GERİ Mİ DÖNÜYOR ?
Giresunspor’un iki sezon formasını 

giyen Diarra, yeniden Çotanak oluyor. 
Parasını tahsil edemediği için sezon 
bitmeden takımdan ayrılan Senegalli fut-
bolcunun bazı takımlar ile adı anılıyordu. 
Diarra, Giresunspor’dan ayrıldığına piş-
man oldu ve teknik ekipten de dönmesine 
izin çıkınca O’na yeniden Giresunspor 
yolu gözüktü. Ülkesinde bulunan Diar-
ra’nın yakın zaman içerisinde Giresun’a 
geleceği ve başkan ile görüştükten sonra 
yeniden Giresunsporlu olacak sözleşmeyi 
imzalayacağı öğrenildi.

4 Takımdan Biri 
Olmayalım 

Yeter
Sezonun ilk haftasında Adana Demirspor 

ile karşılaşacak olan Giresunspor’da 
teknik adam Hakan Keleş, yarışı 50 puan 

alarak tamamlamayı 
hedeflediklerini söyledi

Güzel 
İşlere 
İmza 
Atacaklar!
Futbol bizim hayatımı-

zın merkezi diyen ikili; 
bilgi ve tecrübeleriyle yerli 
-yabancı nice oyuncu trans-
ferlerinde güzel işlere imza 
atmayı hedefliyor Bir dönem 
A milli futbol takımımızın ve 
Trabzonspor, Galatasaray ile 
Shakhtar Donetsk formalarını 
giyen ve Giresunsporumuz’da 
takım kaptanlığı yapan Tolga 
Seyhan, yine eski kaptanları-
mızdan Harun Futbola mena-
jer olarak hizmet edecekler. 

Gerek yurt içi, gerekse 

de yurt dışında bir çok 
başarılı transferlere imza 
attıran menajer Haluk Ca-
natar’ın referansıyla yola 
çıkan eski kaptanlarımız 
Tolga Seyhan ve Harun 
Ovalıoğlu futbola me-
najerlik tarafında hizmet 
etmek isteyerek yola çıktı. 
Futbol bizim hayatımızın 
merkezi diyen ikili; bilgi ve 
tecrübeleriyle yerli-yabancı 
nice oyuncu transferlerinde 
güzel işlere imza atmayı 
hedefliyor.


