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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR
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31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

“Suriye'de 
bizim 
ne işimiz var”, 
öyle mi?..
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VURMA AVCI 
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BU HAYAT 
BİZİM Başkan Emür’’Cumhuriyet İlköğretim oku-

lunda gerçekleştirilen İlköğretim Haftası 
kutlama programına katıldık. Geleceğimizde söz 
sahibi olacak tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimi-
zin ve velilerimizin yeni eğitim öğretim yılını tebrik 
ediyor; sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl geçirmele-
rini diliyorum.’’dedi. Program çocukların gösterileri 
ile devam etti. Keşap Kaymakamı Nurullah Cemil 
Erciyas ve Başkan Emür okula başlayan öğrencile-
re kalem hediye ettiler.

Başkan Emür, İlköğretim 
Haftası Etkinliğine Katıldı
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, Cumhuriyet İlkoku-

lu’nda düzenlenen İlköğretim Haftası etkinliğine katıldı

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Mil-
letvekili Aydın; “Keşaplı hemşehrilerimizle 
bir araya geldik. Esnaf ve vatandaşları-
mızı selamlayıp, hal ve hatırını sorduk. 
Memleketimizin güzel insanı ile bir arada 
olmak bizim yegâne güç kaynağımızdır. 
Hemşehrilerimizin derdini dinliyor, gücü-
müz nispetinde sorunların çözümü için 
çalışıyoruz. 3’TE

AYDIN HALKLA BULUSTU
AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Kadir 
Aydın, ilçe ziyaretleri kapsamında Keşap’ta esnaf ve vatandaşlarla buluştu

CHP Giresun Mer-
kez İlçe Başkanı 

Av. Murat Bektaş, yurt 
sorununun çözülmesini 
istedi.Bektaş iktidarın ba-
rınma sorununu eleştirdi.

Bektaş, “Giresun 
Üniversitesi’nde eğitim 
yılının açılmasına rağmen 
yurtlardaki eksikliklerin gi-
derilememesi noktasında 
yerel bürokrasinin geçtiği-
miz yıl olduğu gibi, bu yıl 
da umursamaz tavırlarını 
sürdürdüklerini açıkça 
ortaya koymaktadır. 

2’DE

AK Parti İl Başkanı Kenan 
Tatlı, Ordu Giresun Hava-

limanı’nda gerçekleşen uçuşlar 
hakkında bilgi verdi. Tatlı, Türki-
ye’nin ve Avrupa’nın deniz üzerine 
dolguyla inşa edilen ilk, dünyanın 
ise ikinci havalimanı olan Ordu 
Giresun Havalimanı’nda, ağustos 
ayında 94 bin 176 yolcu, 642 uçak, 
bin 23 ton yük trafiği gerçekleştiğini 
kaydetti. SAYFA 2’DE
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Ahmed 
ÇITLAKOĞLU

Gençlik İl Müdürü İsmail ÇALGAN…
Yeni atanması münase-

betiyle “hoş geldin” ziyare-
tinde bulunduğumuz Sayın 
Müdürümüze hoş sohbeti 
ve nazik misafirperverliği 
için gönülden teşekkürler…

***
  Bu vesileyle genelde 

“Gençlik ve Spor Müdür-
lüğünün görevleri”, özelde 
Giresun’da neler yapıla-
bileceği hususunda geniş 
bir istişare fırsatı bulmuş 
olduk… 

***
Gençlik ve spor sahasında 

iz bırakacak güzel projeleri 
olan, genç olmakla beraber 
oldukça tecrübeli ve idealist 

bir Beyefendi ile tanışmış 
olmaktan mutlu olduk…

***
  Temennimiz o dur ki, 

inşallah siyasetçilerin haset 
çalımlarına takılmadan, gıp-
tayla kucaklanan bir müdür 
olarak, Giresun ve Gire-
sunlulara uzun süre hizmet 
imkânı bulmuş olurlar...

***
Malum basın kamuoyu-

nun gözü ve kulağıdır… 
Basın olmasa, yapılan güzel 
hizmetlerden ve hizmeti 
güzel yapanlardan; yanlış 
yapılanlardan ve yanlış 
yapanlardan kamuoyu pek 
haberdar olamaz.

DEVAMI 2’DE

Bu sorunu çözmek için E-Devlet 
uygulamasından gerekli düzelt-
melerin yapılabileceğini anlatan 

Eroğlu” E-devlet’te artık hanenizde sizle 
birlikte ikamet ediyor olarak görü-
nen kişilerin listesi mevcut.

Lütfen herkesin e-devletine 
girerek “Aynı hanede ikamet 
eden Kişi Belgesi Sorgulama” 
bölümünden “Yerleşim Yerinde 
Oturanlar Belgesi”ne ulaşarak 
Hanenizde bulunan Seçmenler 
bilgilerini kontrol ediniz.

Hanenizde ikamet ediyor olarak görünen 
Bilmediğiniz/Tanımadığınız bir isme rast-
ladığınız takdirde bulunduğunuz yere en 
yakın Nüfus Müdürlüğüne giderek bu ismi 

ya da isimleri sildirin ve size ait 
bulunan adresten ikametgahlarını 
düşürün!

Lütfen bu mesajı olabildiğince 
yaygınlaştırın..! 

Normal durumda Seçim 
Takvimlerinin yaklaştığını lütfen 
unutmayalım!”dedi.

Haber: Mustafa Cici

İyi Parti İl Başkanı Eroğlu, “E-devlet’te artık hanenizde sizle bir-
likte ikamet ediyor olarak görünen kişilerin listesi mevcut.”dedi

ABDÜLKADİR EROĞLU’NDAN 
İKAMETGAH KONTROL ÇAĞRISI

İyi Parti Giresun İl Başkanı Abdülkadir Eroğlu bazı dairelerde ikamet konusunda 
ciddi ihmaller olduğunu ifade ederek yaklaşan seçimler öncesi vatandaşları uyardı

TELEVİZYONLARINI 
KAYBEDEN GİRESUN 

RADYOLARINI DA DIŞLIYOR?
Ünlü Yayıncı Öztopal 

,Giresun’da ki uydu ve yerel 
televizyonlardan sonra yerel 
radyoların da sahipsiz kaldı-
ğını ifade ederek, “Giresun 
maalesef il olma özelliğini 
gün gün azaltıyor” dedi. 3’TE
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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)

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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Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol
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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
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Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Gençlik İl Müdürü 
İsmail ÇALGAN…

Bizler, topluma faydalı 
olan ve güzel hizmet ya-
panları tebrik eder, alkışla-
rız. Ancak eksik ve yanlış 
gördüklerimizi de yapanları 
rencide etmek için değil, 
eksik ve yanlışların düzel-
tilmesi için (münasip bir üs-
lupla) ikaz eder, eleştiririz.

***
“Ey hükümdar, bu 

saltanatın uzun sürmesini 
istersen, şu birkaç şeyi de 
bırak:

Adaletle iş gör, buna 
gayret et, hiçbir zaman zu-
lüm etme… Allah’a kulluk et 
ve onun kapısına yüz sür…

İkincisi; gafil olma, 
dikkatli ol, uyanık dur, sana 
başkasının yüzünden, an-
sızın bir suç isnat edilme-
sin…

Heves ve öfke anında 
hiçbir iş yapma, her iki hal-
de de dişini sık sabret…

Bütün iyilere hürmet 
göster ve onları yükselt, 
kötülere yüz verme, onları 
kapına dahi yanaştırma.” 
(Kutadgu Bilig)

***
Hayırlı hizmetlere vesile 

olması dileğiyle Sayın 
İsmail ÇALGAN Beyefen-
diyi tebrik ediyor, başarılar 
diliyoruz.

***
“Sertliğin aşırısı kin do-

ğurur. Hoşgörünün aşırısı 
otoriteyi zayıflatır. Ortayı 
bulabilirseniz ne küçük 
görülür, ne de hakarete 
uğrarsınız.” (Şeyh Sâdi-i 
Şirazi)

Vesselam…

16 Eylül 
2022 Cuma

SAYI:
6401

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

Başkan Emür ‘’Mil-
letvekilimiz Kadir 
Aydın‘ın katılımlarıyla 

AK Parti Keşap İlçe Teşkilatı-
mız ile İlçe Danışma Meclisi 
toplantısını gerçekleştirdik. 
Belediye çalışmalarımız ile 
ilgili istişarelerde bulunduk. 
Milletimizden aldığımız güçle 
yine milletimiz için durmak 
yok, yola devam.’’ Dedi.

Danışma meclisi sonrasında 
Ak Parti Giresun Milletvekili 

Kadir Aydın, Başkan Emür, 
İlçe Başkanı Samet Küçük, 
Kadın Kolları Başkanı Saliha 
Bıçakçı Özdemir ve Gençlik 
Kolları Başkanı Mehmet Aydın, 
İl Genel Meclis Üyesi Mustafa 
Kemal Kurt ve belediye meclis 
üyeleri yönetimde bulunanlar 
ile esnaf ziyaretleri ve vatan-
daş , ilçede yapımı devam 
eden projeleri ve göreve yeni 
başlayan Kaymakam Erciyas’a 
ziyaret gerçekleştirdiler.

YÜZ YÜZE GÖNÜL 
GÖNÜLE ” DİYEREK 
YOLA ÇIKTIK 
ESNAFIMIZIN 
MİSAFİRİ OLDUK

Başkan Emür ‘’Milletveki-
limiz Kadir Aydın ile beraber 
esnafımızı dinleik. Hemşeh-
rilerimizin ve esnafımızın her 
zaman yanında ve destekçisi 

olmaya devam edeceğiz. 
Esnafımızın ve vatandaşları-
mızın bize göstermiş olduğu 
yakın ilgi ve alakadan dolayı 
kendilerine teşekkür ediyoruz. 
Akabinde milletvekilimiz ile 
ilçemizde yapımı devam eden 
gençlik merkezi, yeni belediye 
binası yapımlarını inceledik. 
İlçe Kaymakamımız Nurullah 
Cemil Erciyas ve Milli Eğitim 
Müdürümüz Salih Aykıt’ı ma-
kamlarında ziyaret ettik.’’ dedi

‘Milletimizden Aldığımız 
Güçle Durmak Yok Yola Devam’
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, AK Parti Keşap İlçe teşkilatında gerçekleşen ilçe danışma meclis toplantısına katıldı

Giresun Azerbaycanlı-
lar Derneği Başkanı 
Elgün Memmedov, 

Azerbaycan-Ermenistan sınır 
hattındaki çatışmalara ilişkin, 
“Kimin ne dediğini önemseme-
den hakkımız olanı alıyoruz, 
alacağız da. Her zaman dev-
letimizin, milletimizin, ordu-
muzun yanındayız.” ifadesini 
kullandı.

Memmedov, yaptığı yazılı 
açıklamada, Ermenistan’ın 
saldırılarında şehit olan Azer-
baycan askerlerine Allah’tan 
rahmet, Azerbaycan halkına 
da başsağlığı diledi.

İki devlet arasında imzala-

nan anlaşmaya rağmen, özel-
likle son bir ayda Ermenistan 
tarafının sürekli ateşkesi boza-
rak anlaşmaya sadık kalmadı-
ğına dikkati çeken Memmedov, 
şöyle devam etti:

“Buna rağmen Azerbay-
can Ermenistan’a defalarca 
zeytin dalı uzatarak bölgede 
barışı sağlamak adına inisi-
yatif kullanmıştır. Ancak ne 
yazık ki iki gün önce yine iyi 
niyetiyle sınanmıştır. Toprak 
bütünlüğümüzü korumak için 
karşı taarruza geçmek mec-
buriyetinde kalan ordumuz, 
lokal operasyonlar yaparak 

düşmana karşılık vermiştir. 

Ağır darbeler alan Ermenistan, 
her zaman olduğu gibi soluğu 
Rusya, Fransa ve Amerika gibi 
ülkelerin liderlerini aramakta 
almıştır. 30 yıldır toprakla-
rımızın işgaline göz yuman 
bu ülkeler, Azerbaycan’ı sivil 
Ermeni oluşumlarını vurmakla 
suçlayarak savaşın çözüm 
yolu olmayacağını söylüyorlar.”

Memmedov, “2020 savaşın-
da neredeyse tamamen mah-
vedilen Ermenistan ordusu-
nun, bize bir gecede 50 şehit 
verdirmesi de şüphe uyandı-
racak ayrı bir konu.” ifadesini 
kullanarak, şunları kaydetti:

“Zira Ermenistan şu anda o 
kadar kayıp verdirecek dona-
nıma sahip değil. Azerbay-
can’ın yakın tarihte Ermenis-
tan’la yakınlaşması, Avrupa ile 
gaz anlaşması yapması, hangi 
devletlerin işine gelmediyse bu 
savaşın ardından da o devlet-
lerin desteği olduğu intibasını 
uyandırıyor. Kimin ne dediğini 
önemsemeden hakkımız olanı 
alıyoruz, alacağız da. Her za-
man devletimizin, milletimizin, 
ordumuzun yanındayız. Akıt-
tıkları kanın hesabını misliyle 
ödeyecekler.”

GİRESUN (AA)

Giresun Azerbaycanlılar 
Derneği’nden Azerbaycan’a destek
Dernek Başkanı Elgün Memmedov: “Kimin ne dediğini önemsemeden hakkımız olanı 

alıyoruz, alacağız da. Her zaman devletimizin, milletimizin, ordumuzun yanındayız”

 

Başkanlığımıza ulaşan 
öğrencilerimiz, yurtlarda 
20 Eylül’e kadar yemek 
verilemeyeceğinin kendile-
rine bildirildiğini, odaların 
kapasitesinin artırılarak 4-6 
kişilik olarak yeniden dü-
zenlendiğini, kişi sayısının 
artırılmasına rağmen mev-
cut odalarda halen 3 dolap 
ve 3 masa bulunduğunu, 
bu konudaki yakınmalarının 
yetkililerce dikkate alın-
madığını dile getiriyorlar. “ 
şeklinde konuştu.

Öğrencilerin ulaşım 
konusunda da büyük sı-

kıntılarla uğraştığına dikkat 
çeken Merkez İlçe Başkanı 
Bektaş, “Geçtiğimiz yıl ta-
dilat ihalesini geç yaparak 
eğitim öğretim başlangıç 
tarihinden sonra yurtları 
kullanıma sokan ve öğren-
ci kardeşlerimizi mağdur 
eden yetkililer bu sene de 
öğrencilerimizi mağdur 
etmişlerdir. 

Yetkilileri derhal görev 
ve sorumluluklarını hatır-
lamaya ve öğrencilerimizin 
mağduriyetlerini gidermeye 
davet ediyoruz.”dedi.

Haber: Osman Yılmaz

BEKTAŞ’TAN 
YURT TEPKİSİ

Kenan Tatlı uçuşlar 
hakkında bilgi verdi
2022 yılının ilk 8 ayında 

539 bin 713 yolcu, 4 
bin 261 uçak, 4 bin 871 ton 
yük trafiği gerçekleşmesi-
nin bölge açısından büyük 
öneme sahip olduğunun 
göstergesi olduğunu vur-
gulayan Tatlı, “Bir zamanlar 
hayal olarak görülen, balon 
proje diye adlandırılan Ordu 
Giresun Havalimanı’nın 

bölgemizde ulaşımı kolaylaş-
tırma ve ekonomiye katkısını 
düşündükçe devletimizle ve 
hükümetimizle gururlanıyo-
ruz. Bu eserde emeği geçen 
başta Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere, tüm devlet 
büyüklerimize ve kurumları-
mıza bir kez daha teşekkür 
ediyorum” dedi.



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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BU HAYAT BİZİM
İnsan önce kendi hayatı-

nı düzenlemeli planlamalı, 
kendi hayatımıza değer 
katmadan huzur vermeden 
güzellikleri ile etrafımıza 
farkındalığı oluşturmadan 
başkalarının hayatlarıy-
la ilgili zaman geçirmek 
çok tuhaf ve manidardır.  
Evet günümüzde bunun 
gibi kendisine bir çirkin 
vurmadan başkalarını 
çirkinleştirmeye çalışmak 
,hizaya getirmek onlarla 
ilgili toplumsal olaylarda 
laflar üretmek sanki günün 
konuları gününü popülizmi 
olmuş gibi. 

Bizim hayatımızda neler 
olabilir nasıl mutlu olabiliriz 
nasıl etrafımızla bütün-
leşebiliriz, mutlaka kendi 
coğrafyamızda ailemizde 
çevremizde denemeliyiz. 
Çünkü hayat bizim. İsim 
olan her şeyle büyürüz 
mutlu oluruz mutluluk-
ları huzurları bütün her 
şeye yansıtırız ama bizim 
olmayan hiçbir şeyle mutlu 
olamayız. Sevgi sevdiğin 
kadardır. 

Ne kadar seversen o ka-
dar sevilirsin. Bu hayat bi-
zim. Bütün çalışmalarımızı 
geleceğe dair planlarımızı 
gerek büyüme, gerek du-
raklama gerekirse huzurun 
içerisindeki o güzel mutlu 
telaşları bizim hayatımızla 
alakalı düzenlemek du-
rumundayız. Hayatımızı 
popülizm yaklaşımla sür-
dürürsek mutluluğu huzuru 
başkasında görürüz önce 
kendi hayatımızı planlama-

lıyız. Gelecek günlerin ge-
lecek yılların ayların bizimle 
ilgili bölümünü hayatla 
bütünleştirmek amacımız 
var ise benim hayatım dedi-
ğimiz şeye sahiplenmeliyiz. 
Sahiplendiğimiz her mevzu 
mesele bizi ilgilendirmeli 
üye dair kötülüğe dair hu-
zura dair huzursuzluğa dair 
ne olduysa atmış olduğu-
muz adımların karşılığında 
bir müzakere düşünce 
zamanı ile beraber ken-
di hayatımızla ilgili olan 
bölümleri güncellemekte 
fayda olacaktır. Çünkü bu 
hayat bizim. 

Bu zaman diliminde 
çevremizin görselleri bizleri 
ciddi şekilde etkilemekte ne 
yazık ki böyle. Hem iyiliğe 
dair etkileniyoruz hem de 
kötü şeylerden etkileniyo-
ruz Çünkü inanan bir insan 
duygusaldır. Duygusal bir 
kalp duygusal bir gönül 
her şeyden etkilenir. Bizim 
hayatımızla alakalı plan-
ladığımız yol haritamızda 
mutluluktan taviz dememek 
adına duygusallığı sokma-
mak gerekir.

Bize zarar veren ne 
varsa bunlara karşı iman 
gücüne bürünmek gerekir. 
Dolayısıyla kendi bireysel 
hayatımızı aile hayatımızı 
ve bütün çevre hayatımızı 
bu şekilde planlamış olur-
sak zaten duygusallık bu 
işin içerisinde barınamaya-
caktır. Beyler ve  hanımlar 
kendi Kendimizi kandırma-
yalım. Bu hayat bizim bu 
hayat hepimizin. 

AYDIN HALKLA BULUSTU
AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Kadir 
Aydın, ilçe ziyaretleri kapsamında Keşap’ta esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Halkımızdan aldığımız 
notları, tavsiyeleri 
Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 
bir rapor olarak sunacağız. 
Bizleri sahada gören milleti-
mizin; Sayın Cumhurbaşka-
nımıza ve bizlere olan duası, 
inancımızı ve cesaretimizi 

diri tutan en önemli etkendir. 
Rabbimize hamd ediyoruz. AK 
Parti’nin 20 yılda bu ülkeye 
kazandırdıklarını gören, bilen 
ve asla unutmayacak olan bir 
milletimiz olduğu için Allah’a 
hamd ediyoruz. 

Ömrünü millete hizmet 
için adamış olan liderimizin 

omuzlarından yük almak, onun 
bu hizmet yürüyüşüne bütün 
varlığımızla destek olmak ve 
2023’te Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ı yeniden Cumhur-
başkanı yapmak için Cumhur 
İttifakı olarak gece gündüz ça-
lışacağız. Keşap ziyaretimizde 
bizlere eşlik eden Belediye 

Başkanımız Mehmet Emür’e, 
İlçe Başkanımız Samet Kü-
çük’e, İl ve İlçe Yönetim Kurulu 
Üyelerimize ve teşkilat men-
suplarımıza teşekkür ediyor; 
bizleri samimiyetle karşılayan 
Keşaplı hemşehrilerimize 
şükranlarımızı sunuyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Espiye’de Ahilik 
Haftası dolayısıyla 

Kaymakamı Taner Tengir 
ile Belediye Başkanı Mus-
tafa Karadere ilçe esna-
fını ziyaret etti. İlk olarak 
Esnaf Sanatkarlar Odası 
Başkanı Salih Yanık’a 
ziyaret gerçekleştiren Ten-
gir ile Karadere, ardından 
esnafı ziyaret etti.

Kaymakam Tengir, 
ahiliğin birlik, beraberlik, 
kardeşlik, cömertlik, vefa, 
hoşgörü, sevgi, saygı, 
yardımlaşma ve dayanış-
manın sembolü olduğunu 

belirterek, ahilik teşkilatı-
nın Kur’an’a ve sünnete 
dayalı prensipleriyle 
Anadolu’nun vatan kılın-
ması, Osmanlı devletinin 
kurulması ve bir cihan 
devleti olmasında büyük 
rol oynadığını dile getirdi.

Ziyaretlere, İlçe Em-
niyet Müdürü Özer Barış 
Tosun, İlçe Jandarma 
Komutan vekili Cemal 
Adıgüzel, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ömer Karakayalı 
ve İlçe Müftüsü Osman 
Gülbe katıldı. 

GİRESUN (AA)

Espiye’de Ahilik Haftası kutlandı

Giresun’un 23 yıllık 
radyosu Giresun Fm’ 

de 6 yıldır program ve yöneti-
cilik yapan Tufan Öztopal’dan 
sitem dolu açıklamalar.

Sektörde uzun yıllar prog-
ramcı editör ve işletmeci ola-
rak görev alan Öztopal ,”Ku-
rum, uzun zamandır tamemen 
il dışında ki esnaf ve işletme-
cilerin reklamları ile dönmekte 
ve bu bizi bir Giresunlu olarak 
üzüyor” dedi

“Bir şehrin kültür sanat 
ve gündemini takip etmenin 
sosyal medya ve medya yolu 
ile mümkün olduğu ve yazılı 
basın başta olmak üzere ne 
kadar çok ve istikrarlı medya 
organları olur ise o şehire ve 
insanına o kadar çok katkısı 
olur” diyen Öztopal sözlerine 
şu şeklide devam etti:

“Maalesef Giresun’un uzun 
süredir bir televizyon kanalı 

yok. Mevcut radyolar da kendi 
imkan ve olanakları ile ile de-
vam ediyor. Neden derseniz. 
Bu medya organlarını destek-
liyecek büyük ve orta ölçekli 
işletmeler ortada yok. Ordu-
lu bir market grubu reklam 
olarak bize destek verirken 
,Giresun’un buyük marketleri 
reklam vermeye yanaşmıyor. 
Bu tabiki olabilir ancak işte 
bu durumda Giresun’un bir 
televizyon kanalı olmaz. Yanı 
Başımızdaki Ordu Büyükşe-
hir olurken Giresun Maalesef 
Ordu ile Trabzon arasında 
sıkışıp kaldı”dedi

Kenti kent yapan başta 
sanat kültür ve etkinliklerin 
hemen arkasından kente ait 
televizyon ve radyo ile yazılı 
basın gelir. Tüm bu organlar 
ne kadar desteklenir ise o ka-
dar kente faydası olur” dedi.

Haber: Hakan Çelebi

TELEVİZYONLARINI KAYBEDEN GİRESUN 
RADYOLARINI DA DIŞLIYOR?

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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Gençlik İl Müdürü 
İsmail ÇALGAN…

Bizler, topluma faydalı 
olan ve güzel hizmet ya-
panları tebrik eder, alkışla-
rız. Ancak eksik ve yanlış 
gördüklerimizi de yapanları 
rencide etmek için değil, 
eksik ve yanlışların düzel-
tilmesi için (münasip bir üs-
lupla) ikaz eder, eleştiririz.

***
“Ey hükümdar, bu 

saltanatın uzun sürmesini 
istersen, şu birkaç şeyi de 
bırak:

Adaletle iş gör, buna 
gayret et, hiçbir zaman zu-
lüm etme… Allah’a kulluk et 
ve onun kapısına yüz sür…

İkincisi; gafil olma, 
dikkatli ol, uyanık dur, sana 
başkasının yüzünden, an-
sızın bir suç isnat edilme-
sin…

Heves ve öfke anında 
hiçbir iş yapma, her iki hal-
de de dişini sık sabret…

Bütün iyilere hürmet 
göster ve onları yükselt, 
kötülere yüz verme, onları 
kapına dahi yanaştırma.” 
(Kutadgu Bilig)

***
Hayırlı hizmetlere vesile 

olması dileğiyle Sayın 
İsmail ÇALGAN Beyefen-
diyi tebrik ediyor, başarılar 
diliyoruz.

***
“Sertliğin aşırısı kin do-

ğurur. Hoşgörünün aşırısı 
otoriteyi zayıflatır. Ortayı 
bulabilirseniz ne küçük 
görülür, ne de hakarete 
uğrarsınız.” (Şeyh Sâdi-i 
Şirazi)

Vesselam…

16 Eylül 
2022 Cuma
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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

Başkan Emür ‘’Mil-
letvekilimiz Kadir 
Aydın‘ın katılımlarıyla 

AK Parti Keşap İlçe Teşkilatı-
mız ile İlçe Danışma Meclisi 
toplantısını gerçekleştirdik. 
Belediye çalışmalarımız ile 
ilgili istişarelerde bulunduk. 
Milletimizden aldığımız güçle 
yine milletimiz için durmak 
yok, yola devam.’’ Dedi.

Danışma meclisi sonrasında 
Ak Parti Giresun Milletvekili 

Kadir Aydın, Başkan Emür, 
İlçe Başkanı Samet Küçük, 
Kadın Kolları Başkanı Saliha 
Bıçakçı Özdemir ve Gençlik 
Kolları Başkanı Mehmet Aydın, 
İl Genel Meclis Üyesi Mustafa 
Kemal Kurt ve belediye meclis 
üyeleri yönetimde bulunanlar 
ile esnaf ziyaretleri ve vatan-
daş , ilçede yapımı devam 
eden projeleri ve göreve yeni 
başlayan Kaymakam Erciyas’a 
ziyaret gerçekleştirdiler.

YÜZ YÜZE GÖNÜL 
GÖNÜLE ” DİYEREK 
YOLA ÇIKTIK 
ESNAFIMIZIN 
MİSAFİRİ OLDUK

Başkan Emür ‘’Milletveki-
limiz Kadir Aydın ile beraber 
esnafımızı dinleik. Hemşeh-
rilerimizin ve esnafımızın her 
zaman yanında ve destekçisi 

olmaya devam edeceğiz. 
Esnafımızın ve vatandaşları-
mızın bize göstermiş olduğu 
yakın ilgi ve alakadan dolayı 
kendilerine teşekkür ediyoruz. 
Akabinde milletvekilimiz ile 
ilçemizde yapımı devam eden 
gençlik merkezi, yeni belediye 
binası yapımlarını inceledik. 
İlçe Kaymakamımız Nurullah 
Cemil Erciyas ve Milli Eğitim 
Müdürümüz Salih Aykıt’ı ma-
kamlarında ziyaret ettik.’’ dedi

‘Milletimizden Aldığımız 
Güçle Durmak Yok Yola Devam’
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, AK Parti Keşap İlçe teşkilatında gerçekleşen ilçe danışma meclis toplantısına katıldı

Giresun Azerbaycanlı-
lar Derneği Başkanı 
Elgün Memmedov, 

Azerbaycan-Ermenistan sınır 
hattındaki çatışmalara ilişkin, 
“Kimin ne dediğini önemseme-
den hakkımız olanı alıyoruz, 
alacağız da. Her zaman dev-
letimizin, milletimizin, ordu-
muzun yanındayız.” ifadesini 
kullandı.

Memmedov, yaptığı yazılı 
açıklamada, Ermenistan’ın 
saldırılarında şehit olan Azer-
baycan askerlerine Allah’tan 
rahmet, Azerbaycan halkına 
da başsağlığı diledi.

İki devlet arasında imzala-

nan anlaşmaya rağmen, özel-
likle son bir ayda Ermenistan 
tarafının sürekli ateşkesi boza-
rak anlaşmaya sadık kalmadı-
ğına dikkati çeken Memmedov, 
şöyle devam etti:

“Buna rağmen Azerbay-
can Ermenistan’a defalarca 
zeytin dalı uzatarak bölgede 
barışı sağlamak adına inisi-
yatif kullanmıştır. Ancak ne 
yazık ki iki gün önce yine iyi 
niyetiyle sınanmıştır. Toprak 
bütünlüğümüzü korumak için 
karşı taarruza geçmek mec-
buriyetinde kalan ordumuz, 
lokal operasyonlar yaparak 

düşmana karşılık vermiştir. 

Ağır darbeler alan Ermenistan, 
her zaman olduğu gibi soluğu 
Rusya, Fransa ve Amerika gibi 
ülkelerin liderlerini aramakta 
almıştır. 30 yıldır toprakla-
rımızın işgaline göz yuman 
bu ülkeler, Azerbaycan’ı sivil 
Ermeni oluşumlarını vurmakla 
suçlayarak savaşın çözüm 
yolu olmayacağını söylüyorlar.”

Memmedov, “2020 savaşın-
da neredeyse tamamen mah-
vedilen Ermenistan ordusu-
nun, bize bir gecede 50 şehit 
verdirmesi de şüphe uyandı-
racak ayrı bir konu.” ifadesini 
kullanarak, şunları kaydetti:

“Zira Ermenistan şu anda o 
kadar kayıp verdirecek dona-
nıma sahip değil. Azerbay-
can’ın yakın tarihte Ermenis-
tan’la yakınlaşması, Avrupa ile 
gaz anlaşması yapması, hangi 
devletlerin işine gelmediyse bu 
savaşın ardından da o devlet-
lerin desteği olduğu intibasını 
uyandırıyor. Kimin ne dediğini 
önemsemeden hakkımız olanı 
alıyoruz, alacağız da. Her za-
man devletimizin, milletimizin, 
ordumuzun yanındayız. Akıt-
tıkları kanın hesabını misliyle 
ödeyecekler.”

GİRESUN (AA)

Giresun Azerbaycanlılar 
Derneği’nden Azerbaycan’a destek
Dernek Başkanı Elgün Memmedov: “Kimin ne dediğini önemsemeden hakkımız olanı 

alıyoruz, alacağız da. Her zaman devletimizin, milletimizin, ordumuzun yanındayız”

 

Başkanlığımıza ulaşan 
öğrencilerimiz, yurtlarda 
20 Eylül’e kadar yemek 
verilemeyeceğinin kendile-
rine bildirildiğini, odaların 
kapasitesinin artırılarak 4-6 
kişilik olarak yeniden dü-
zenlendiğini, kişi sayısının 
artırılmasına rağmen mev-
cut odalarda halen 3 dolap 
ve 3 masa bulunduğunu, 
bu konudaki yakınmalarının 
yetkililerce dikkate alın-
madığını dile getiriyorlar. “ 
şeklinde konuştu.

Öğrencilerin ulaşım 
konusunda da büyük sı-

kıntılarla uğraştığına dikkat 
çeken Merkez İlçe Başkanı 
Bektaş, “Geçtiğimiz yıl ta-
dilat ihalesini geç yaparak 
eğitim öğretim başlangıç 
tarihinden sonra yurtları 
kullanıma sokan ve öğren-
ci kardeşlerimizi mağdur 
eden yetkililer bu sene de 
öğrencilerimizi mağdur 
etmişlerdir. 

Yetkilileri derhal görev 
ve sorumluluklarını hatır-
lamaya ve öğrencilerimizin 
mağduriyetlerini gidermeye 
davet ediyoruz.”dedi.

Haber: Osman Yılmaz

BEKTAŞ’TAN 
YURT TEPKİSİ

Kenan Tatlı uçuşlar 
hakkında bilgi verdi
2022 yılının ilk 8 ayında 

539 bin 713 yolcu, 4 
bin 261 uçak, 4 bin 871 ton 
yük trafiği gerçekleşmesi-
nin bölge açısından büyük 
öneme sahip olduğunun 
göstergesi olduğunu vur-
gulayan Tatlı, “Bir zamanlar 
hayal olarak görülen, balon 
proje diye adlandırılan Ordu 
Giresun Havalimanı’nın 

bölgemizde ulaşımı kolaylaş-
tırma ve ekonomiye katkısını 
düşündükçe devletimizle ve 
hükümetimizle gururlanıyo-
ruz. Bu eserde emeği geçen 
başta Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere, tüm devlet 
büyüklerimize ve kurumları-
mıza bir kez daha teşekkür 
ediyorum” dedi.
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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

416 Eylül 
2022 Cuma www.giresungundem.com

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Fatih TANRIVERDİ
0(530) 514 17 00

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

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

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

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

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

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

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

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

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

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

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

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

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

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

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

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

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

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

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
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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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HiZMETiNiZDE...
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Her 
türlü insert 
tasarımızın 

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

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

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

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

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

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

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

Hicretin üzerinden 
altı sene geçmiş-
ti. İslam Yesrib’i 

Medine’ye çevirmişti. Yesrib 
Medine-i Münevvere olmuştu. 
Lakin Allah Rasulü ve ashabı 
Kabe’den uzaklardı. Kabe 
gözlerinde tütüyordu adeta. 
İşte bu hasreti bitirmek üzere 
Rasulullah(sav) beraberin-
deki 1400 kadar sahabesi ile 
birlikte Miladi 628 senesinde 
Kabe’yi ziyaret maksadıyla 
Medine-i Münevvere’den 
silahsız vaziyette yola çık-
tılar. Ne var ki Mekke’ye 20 
kilometre kadar mesafede, 

Hudeybiye’de durdurularak 
Mekke’ye girmelerine izin 
verilmedi. 

Düşünebiliyor musunuz? 
O çöl şartlarında 450 km. 
mesafeyi katederek gelmişsi-
niz, gözünüzde tüten Kabe’yi 
ziyaretinize az bir mesafe 
kalmışken engelleniyorsunuz.
Engellendiğiniz mekanlar öz 
vatanınız, doğup büyüdüğü-
nüz yerler. Engelleyenler de 
çoğu akrabalarınız. Ve en 
önemlisi de yeryüzünün ilk 
mabedini (Âl-i İmran 3/96) 
ziyaretiniz engelleniyor. Çok 
kahrınıza gidecek bir durum 

değil mi?
 İşte ashab-ı kirama da ay-

nen öyle geldi bu durum. Mo-
raller bozuk, herkes şaşkın. 
Mekke’nin hakimi müşrikler. 
Mekke’ye gönderilen elçiler 
de ziyaret için fayda etmedi. 
Sonunda tarihe “Hudeybiye 
Musalahası” diye geçen ant-
laşma imzalandı. Görünürde 
müslümanların aleyhineydi bu 
antlaşma. Hatta Hz. Ömer’i 
çileden çıkarmıştı. 

Antlaşma imzalanmış, 
antlaşma gereği müslümanlar 
Medine’ye  geri dönecekler 
ve Kabe’yi ertesi sene ziyaret 
edeceklerdi. Allah Rasulü(-
sav) ashabına “hadi kurban-
larınızı kesip tıraşınızı olun” 
diye emir  buyurdu. Ancak 
kimse oralı olmadı. Rasûlüllah 
son derece üzgün vaziyette 
çadırına girdi. O sırada çadır-
da buluna eşi Ümmü Seleme  
annemize durumu anlattı. 

İşte tam burada önemli bir 
hadise cereyan etti. Müstesna 

zeka ve fazilet sahibi Ümmü 
Seleme annemiz, “Ey Allah’ın 
Rasulü neden moralinizi 
bozuyorsunuz ? Siz çıkıp kur-
banınızı kesin göreceksiniz 
insanlar sizi görünce kurban-
larını kesecekler” dedi. Müthiş 
bir fikirdi bu. Düşünebiliyor 
musunuz? Bir kadın, hem de 
o devrin şartlarında kocası-
na akıl veriyor ve kocası da 
tamam diyerek uyguluyor. 
Hanımının fikrini makul bulup 
uygulayan da bir peygamber. 
Burada bize önemli mesajlar 
olsa gerek.

Hudeybiye’de yaklaşık 20 
gün kadar kalan Allah Ra-
sulü ve ashabı üzgün üzgün 
Medine’ye döndüler. İşte 
dönüş yolunda Fetih Suresi 
indi. “Biz sana apaçık bir 
fetih verdik” diye başlıyordu 
bu sure. Ortada fetih falan 
yokken,    “Hudeybiye Antlaş-
ması” gibi zahiren bir hezimet 
ortadayken ve   Mekke’nin 
Fethine daha iki sene varken  

inen ayetler fethi müjdeliyor-
du. Daha sonra anlaşılacak ki 
hakikaten Hudeybiye gerçek 
bir fetih olmuş, “yürek fethi” 
olmuştu. Hudeybiye’den son-
raki ilk altı ayda müslüman 
olanların sayısı Efendimizin 
vahiy ile buluşmasından(Mi-
ladi 610) Hudeybiye’ye kadar 
geçen yaklaşık 19 sene içinde 
müslüman olanların sayısına 
eşitti. İşte asıl fetih budur. 
Asıl fetih gönüllerin islama 
açılmasıdır. Müslümanlar bu 
sulh  dönemini iyi değerlendir-
diler, bu dönemde islam geniş 
kitlelere ulaştı.

Diğer  taraftan son derece 
olumsuz gibi görünen Hudey-
biye  dönüşünde Fetih sure-
sinin inmesiyle müslümanlara 
aslında Mekke’nin fethi de 
müjdeleniyordu. Nitekim on 
senelik geçerliliği olacak 
Hudeybiye antlaşması daha 
iki sene dolmadan Mekke’nin 
Fethi ile neticelendi.

ÖZETLE: Hicret ve fetih 

islamın iki önemli kavramı. 
Hicret denilince Allah Rasu-
lü’nün Mekke’den Medine’ye 
göçü, fetih denilince de 
Mekke’nin müslümanlarca ele 
geçirilmesi anlaşılıyor. Lakin 
Efendimiz özellikle hicrete/
muhacire bambaşka bir tarif 
getiriyor. 

Şöyle buyuruyor: “Muhacir, 
Allah’ın yasakladığı şeylerden 
uzak duran kimsedir”(Buhari,İ-
man,4-5) Demek ki asıl hicret 
günahlardan uzaklaşmaktır, 
günahı terk etmektir. Asıl 
fetih de Hudeybiye örneğinde 
olduğu gibi gönülleri islama 
açmaktır. İmansız gönülleri 
islam ile buluşturmaktır. İşte 
bugün günah işleme kapıları-
nın ardına kadar açık olduğu 
günümüzde sırf Allah’tan 
korktuğu  için günahlardan 
uzaklaşan kişi muhacirdir. 
Yine islamsızlıktan çoraklaş-
mış gönülleri islamla yeşerten 
kişi de hakiki fatihtir.

MUHACİR YA DA FATİH OLMAK

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
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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

516 Eylül 
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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

Yapay Zekayla Geliş-
tirilmiş Dijital Atama 
yöntemiyle Spor Toto 

Süper Lig’in 7. hafta karşılaşma-
larında görev yapacak hakemler 
belirlendi.

Haftanın karşılaşmalarını yö-
netecek hakemler ve yardımcıları 
şöyle:

16 EYLÜL CUMA
20.00 Galatasaray A.Ş. - Ara-

bam.com Konyaspor (Ali Sami 
Yen Spor Kompleksi)

(H) ABDULKADİR BİTİGEN
(Y) VOLKAN AHMET NARİNÇ
(Y) HAKAN YEMİŞKEN
(D) NESLİHAN MURATDAĞI
20.00 Atakaş Hatayspor - Yukatel 

Kayserispor (Yeni Hatay Stadyumu)
(H) ÇAĞDAŞ ALTAY
(Y) DENİZ CANER ÖZARAL
(Y) FURKAN ÜRÜN
(D) YİĞİT ARSLAN

17 EYLÜL CUMARTESİ
17.00 HangiKredi Ümraniyespor 

- Kasımpaşa A.Ş. (Esenyurt Necmi 
Kadıoğlu Stadı)

(H) SUAT ARSLANBOĞA
(Y) İBRAHİM BOZBEY
(Y) BİLAL GÖLEN
(D) OĞUZHAN AKSU
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - 

Adana Demirspor A.Ş. (Corendon 

Airlines Park Antalya Stadı)
(H) ALİ PALABIYIK
(Y) BAHTİYAR BİRİNCİ
(Y) CEMİL TUNÇ
(D) TUGAY KAAN NUMA-

NOĞLU
20.00 İstanbulspor A.Ş. 

- Beşiktaş A.Ş. (Atatürk Olim-
piyat Stadyumu)

(H) ZORBAY KÜÇÜK
(Y) ERDEM BAYIK
(Y) CANDAŞ ELBİL
(D) GAMZE DURMUŞ 

PAKKAN
18 EYLÜL PAZAR
17.00 Trabzonspor A.Ş. - Gazian-

tep Futbol Kulübü A.Ş. (Şenol Güneş 
Spor Kompleksi)

(H) METE KALKAVAN
(Y) MUSTAFA EMRE EYİSOY
(Y) MUSTAFA SAVRANLAR
(D) ALİ ŞANSALAN
17.00 Medipol Başakşehir Futbol 

Kulübü - VavaCars Fatih Karagümrük 
(Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)

(H) BAHATTİN ŞİMŞEK
(Y) CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU
(Y) OSMAN GÖKHAN BİLİR
(D) MELİS ÖZÇİĞDEM
20.00 MKE Ankaragücü - Demir 

Grup Sivasspor (Eryaman Stadyumu) 
- Ev Sahibi Takım Seyircisiz

(H) SARPER BARIŞ SAKA
(Y) İSMAİL ŞENCAN
(Y) MURAT TUĞBERK CURBAY
(D) DİRENÇ TONUSLUOĞLU
20.00 Fenerbahçe A.Ş. - Coren-

don Alanyaspor (Ülker Stadyumu 
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor 
Kompleksi)

(H) HÜSEYİN GÖÇEK
(Y) İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN
(Y) ALPASLAN DEDEŞ
(D) CANSU TİRYAKİ
Haftayı bay geçen takım: Bitexen 

Giresunspor

7. haftanın hakemleri açıklandıSERPİL GÖZ 
DOLDURDU
Sezonun ilk maçında Te-

kirdağ Süleymanpaşa gali-
biyetle ayrılarak hanesine 2 puan 
yazdıran ve 4.sıraya yerleşen 
temsilcimiz Görele’nin Sultanları 
Görele Belediyespor’un kalesini 
koruyan Serpil Abdioğlu yaptığı 
kurtarışlar ve performansıyla gali-
biyetin en büyük mimarlarından 
oldu.

 2019-2020 sezondan itibaren 
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper 
Ligi’nde mücadele eden temsilci-
miz Görele’nin Sultanları Görele 

Belediyespor’un kale-
sini koruyan başarılı 
kaleci Serpil Abdioğlu 
yaptığı kurtarışlar ve 
performansıyla büyük 
alkış aldı. 

Süper amatör ligin son şampi-
yonu Tireboluspor yeni sezon ön-
cesi antrenmanlara devam ediyor.

Antrenör Güven Karaman 
yönetiminde 2022-2023 futbol 
sezonunda da şampiyonluğu he-
defleyen mavi-beyazlılar, birçok 
kaliteli futbolcuyu kadrosuna kattı.

1957 Espiyespor’dan Temel 
Özdemir, Yunus Emre Zengin, 
Doğankentspor’dan Serhat 
Kemal, Akın Arda Kılıç, Tunahan, 
Yeniyolspor’dan Tayfun Aydın, 
Görelespor’dan Eray Nizamoğlu, 
genç takımlar gol kralı Kenan 
Melemez, Kemal Toraman, İsmail 
Künbül, mavi-beyazlıların başarı-
sı için ter dökecek.

15 günden bu yana antren-
manlara devam eden Tirebo-
luspor, Tirebolu İlçe Stadı’nda 
çalışarak yeni sezona bileniyor.

TiREBOLUSPOR, SEZONA SIKI HAZIRLANIYOR



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 616 Eylül 2022 Cuma
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(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .................................................... O .........G ....... B ...... M ...... A ........ Y ........AV .........P
1.ARABAM.COM KONYASPOR ... 6 ..........4 ........ 2 ....... 0 ........ 7 ......... 0 .........7 ...........14
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ...... 5 ..........4 ........ 1 ....... 0 ........ 9 ......... 0 .........9 ...........13
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. .............................. 6 ..........4 ........ 1 ....... 1 ........ 14 ....... 8 .........6 ...........13
4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. .......... 6 ..........4 ........ 1 ....... 1 ........ 13 ....... 9 .........4 ...........13
5.GALATASARAY A.Ş..................... 6 ..........4 ........ 1 ....... 1 ........ 7 ......... 4 .........3 ...........13
6.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ................. 6 ..........3 ........ 2 ....... 1 ........ 11 ....... 7 .........4 ........... 11
7.FENERBAHÇE A.Ş. ...................... 5 ..........3 ........ 1 ....... 1 ........ 15 ....... 6 .........9 ...........10
8.TRABZONSPOR A.Ş. ................... 6 ..........3 ........ 1 ....... 2 ........ 8 ......... 8 .........0 ...........10
9.YUKATEL KAYSERİSPOR .......... 6 ..........3 ........ 0 ....... 3 ........ 5 ......... 5 .........0 .............9
10.CORENDON ALANYASPOR .... 6 ..........2 ........ 2 ....... 2 ........ 10 ....... 10 .......0 .............8
11.BITEXEN GİRESUNSPOR ......... 6 ..........2 ........ 1 ....... 3 ........ 5 ......... 8 .........-3 ...........7
12.F. TAV ANTALYASPOR .............. 6 ..........2 ........ 0 ....... 4 ........ 8 ......... 11 .......-3 ...........6
13.KASIMPAŞA A.Ş. ........................ 6 ..........2 ........ 0 ....... 4 ........ 5 ......... 14 .......-9 ...........6
14.V. FATİH KARAGÜMRÜK ........ 5 ..........1 ........ 2 ....... 2 ........ 8 ......... 10 .......-2 ...........5
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR........ 6 ..........0 ........ 4 ....... 2 ........ 4 ......... 9 .........-5 ...........4
16.İSTANBULSPOR A.Ş. ................. 5 ..........1 ........ 1 ....... 3 ........ 2 ......... 8 .........-6 ...........4
17.H. ÜMRANİYESPOR .................. 6 ..........0 ........ 2 ....... 4 ........ 4 ......... 8 .........-4 ...........2
18.ATAKAŞ HATAYSPOR ............... 5 ..........0 ........ 1 ....... 4 ........ 2 ......... 6 .........-4 ...........1
19.MKE ANKARAGÜCÜ ................ 5 ..........0 ........ 1 ....... 4 ........ 4 ......... 10 .......-6 ...........1

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
UEFA Konferans Ligi Ön Eleme
Alt Lig

5. HAFTANIN SONUÇLARI
CORENDON ALANYASPOR ....................2 - 1 ............................... MKE ANKARAGÜCÜ
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK .......1 - 1 ........................BITEXEN GİRESUNSPOR
ARABAM.COM KONYASPOR .................1 - 0 ..............................ATAKAŞ HATAYSPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR .......................1 - 1 ................................İSTANBULSPOR A.Ş.
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. .....1 - 1 ............HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
YUKATEL KAYSERİSPOR .......................1 - 0 .............. FRAPORT TAV ANTALYASPOR
KASIMPAŞA A.Ş. .......................................2 - 3 .................................GALATASARAY A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.........................3 - 2 ................................ TRABZONSPOR A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. ...........................................0 - 1 ................... MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Hasan Bulut’un 
ardından  göreve 

başlayan Giresun Gençlik 
ve Spor İl Müdürü İsmail 
Çalgan, Giresunspor’la ilgili 
açıklamada bulundu.

Çalgan; “Bir şehrin mar-
ka yüzü o şehrin yüzüdür. 
Bu şehrin markası da 
Giresunspor’dur. Spor İl 
Müdürlüğü olarak bizim de 
ciddi sorumluluklarımız var. 

Giresunspor yönetimiyle bir 
araya gelip, Çotanak Spor 
Kompleksi’nde yapmayı 
planladığımız projelerle ilgili 
fikir alışverişinde bulunaca-
ğız. Kulüp, öz gelir kaynağı 
sağlayacak projeler ürete-
cek, biz de onların destek-
çisi olacağız. Giresunspor 
bu il için çok önemli. Süper 
ligde olması daha anlamlı 
kılıyor.” ifadelerini kullandı.

İsmail Çalgan’dan 
Giresunspor’a destek

Spor Toto Süper Lig 
ekiplerinden Bitexen 
Giresunspor, Kay-

seri’de kampa girdi. Kulübün 
internet sitesinden yapılan 
açıklamada, geçen hafta oyna-
nan VavaCars Fatih Karagüm-
rük karşılaşmasının ardından 
4 gün izin verilen takımın, 
ligde 7. haftayı bay geçeceği 
hatırlatıldı. 

Milli maçlar nedeniyle de 
sezona ara verileceği aktarılan 
açıklamada, “Futbol A takımı-
mız, Spor Toto Süper Lig’e veri-
lecek milli arayı değerlendirmek 
amacıyla 15-25 Eylül tarihlerin-

de Kayseri Library Otel’de 10 
günlük kamp gerçekleştirecek” 
ifadeleri kullanıldı. 

Yeşil-beyazlılar 15 Eylül 
2022 Perşembe günü saat 
17.00’de Kayseri’de toplandı 
.Çotanaklar  yaklaşık 10 gün 
sürecek bir kamp dönemi ge-
çirecek. Giresunspor, kampın 
ardından Alanya’ya geçerek 2 
Ekim 2022 Pazar günü Alan-
yaspor’la karşılaşacak.

DENETİM
Devlet tarafından görevlen-

dirilen bağımsız denetmenler, 
Giresunspor’un hesaplarını 

denetlemeye devam ediyor-
lar. Yaklaşık 3 aydır süren ve 
kulüpte oyuncu, antrenör ve 
personel olarak bir çok kişi 

ile özel olarak görüşerek bilgi 
sahibi olmaya çalışan denetle-
mecilerin ay sonuna kadar ra-
porlarını sunacakları öğrenildi

Son 3 haftada hanesine sadece 1 puan yazdırabilen Giresunspor, 8.Haftada deplasmanda oyna-
yacağı Alanyaspor maçına Kayseri’de hazırlanacak.Takım dün itibarı ile kampa girdi.Öte yandan 

kulüpte denetimler devam ediyor. Ay sonuna kadar raporların sunulacağı öğrenildi.

Nasıl Sonuç Çıkacak?

 TFF’den yapılan açıklamada” 
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme 
Turu Kura Çekimi, 16 Eylül Cuma 
günü TFF Riva Hasan Doğan 
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim 
Tesisleri’nde yapılacak. Orhan 
Saka Konferans Salonu’nda saat 
11.30’da gerçekleşecek kura 
çekimine, Federasyon yetkilileri 
ve kulüp temsilcileri katılacak. 
2. eleme turunda 58 takım seri 
başı sistemine göre eşleşecek ve 

müsabakalar tek maç eleme sis-
temine göre oynanacak” denildi. 

Ziraat Türkiye Kupası’na 2. Tur 
elemelerine katılacak olan Amber 
Çay Eynesil Belediyespor’da  
Kulüp Yönetimi” Takımımız Ziraat 
Türkiye Kupasına 2. Tur eleme-
lerinden dahil olacak. Tek maç 
eleme usulüne göre oynanacak 
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme 
Turu müsabakaları için biz hazı-
rız, eşleşmeleri bekliyoruz Tüm 

futbolseverlere ve camiamıza 
saygılarımızla” açıklamasında 
bulundu. 

Eynesil Belediyespor’un rakibi belli oluyor
Ziraat Türkiye 

Kupası’na 2. Tur 
elemelerine katıla-
cak olan TFF 3.Lig 
2.grupta mücadele 

eden Amber Çay 
Eynesil Beledi-

yespor’un rakipleri 
16 Eylül Cuma 

günü belli olacak.

Spor Toto Süper Lig’de 6. hafta ge-
ride kalırken gözler Türkiye Futbol 

Federasyonu’na çevrilmişti. Yabancı ku-
ralının değişeceği yönündeki haberlerin 
ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükek-
şi aldıkları kararı paylaştı.

“YABANCI KURALI 8+3 
ŞEKLİNDE DEVAM EDECEK”

Habertürk’e konuşan Büyükekşi, 
kuralı değiştirmeyi düşünmedikle-
rini ifade etti. Büyükekşi, “Yabancı 
kuralı bu sezon 8+3 şeklinde devam 

edecek. Kulüplerin bir talebi olmadı. 
Zaten biz de değiştirmeyi düşünmüyo-
ruz” açıklamasını yaptı.

SEZON SONUNA 
KADAR DEVAM

Mevcut kuralda takımlar ilk 11’de 3 
yerli futbolcu oynatmak zorunda. Sezon 
sonuna kadar bu şekilde devam edecek. 
Geride bıraktığımız günlerde Kulüpler 
Birliği, TFF’ye yapılan silahlı saldırı sebe-
biyle geçmiş olsun ziyaretine gitmiş ve bu 
konunun tartışıldığı gündeme gelmişti.

KURAL DEVAM EDECEK!


