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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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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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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI
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UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

ADA’NIN 
KARŞISINDA 

MİLLİ 
SPORCUMUZLA 
(Yazısı Sayfa 4’te)

Giresun’un Turizm 
Değerleri Açık 

Oturumda Tartışıldı
SAYFA 2’DE

Sayı: 5859Sayfa: 1 Yıl: 18 Fiyatı: 75 Kuruş

Giresun  Trabzon Sahil Yolu
Dereli Kavşağı No: 1 

GİRESUN

EPosta: 
bereket.gubre@hotmail.com 

SANAYi TiCARET LiMiTE ŞiRKETi
BEREKET iNSAAT

GÜNDEM
GiRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN
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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

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

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

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

EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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“Çiftçi Varsa Hayat Var”...
Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü,geleneksel yarışmasının teması-
nı belirledi.Bu yıl “Çiftçi varsa hayat var” sloganı ile tarım,hayvancılık 
,Orman,Toprak ,su ve  su ürünleri konusunda ki eserler yarışabilecek

2’DE

CHP Lideri Kılıçdaroğlu da Batlama Vadisi İlçe Yapma Komitesini kabul etti ve imza verdi.Kılıçdaroğlu”Endişe etmeyin.CHP İktidara gelince Batlama İlçe olacak”dedi. Komite Sözcüsü 
Cenger ise hem Kılıçdaroğlu hem de ilimiz Milletvekili Tığlı’ya Batlama’ya verdikleri destek için teşekkür etti. Komite ayrıca Kılıçdaroğlu’nu çiçeklerle karşıladı

KEMAL KILICDAROGLU, BATLAMA
iLCESi iCiN iMZA VERDi
Giresun‘a gelen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Batlama‘nın ilçe olması için imza verdi

Batlama Vadisi ilçe 
yapma komitesi, Kı-
lıçdaroğlu ‘nu çiçek-

lerle karşıladı .Kılıçdaroğlu ‘na 
çiçeği komitenin hukuk baş-
kanı avukat Kardelen Durmuş 
verdi 

Komite Sözcüsü Hakan 
Cenğer ve komite kurmaylarını 
kabul eden Kılıçdaroğlu “Biz 
zaten Batlama ‘nın ilçe olması 
için TBMM ‘ye kanun teklifi 
verdik .İktidar olunca ilçeyi 
kuracağız.” dedi ve imza verdi 

Kılıçdaroğlu ‘na teşekkür 

eden Komite Sözcüsü Hakan 
Cenğer “ Öncelikle kanun 
teklifini veren sayın milletveki-
limiz Necati Tığlı ‘ya teşekkür 
ediyoruz.Sayın Kılıçdaroğlu 
da hiç tereddütsüz imza verdi 
.Hazırladığımız dosyayı aldı ve 
bugüne kadar imza veren parti 
ve kişilerin kimler olduğunu 
da görme fırsatı bulacak .Bu 
imzadan sonra Batlama ‘nın 
ilçe olmasının önünde bence 
engel kalmadı .Bundan sonra 
formalite evrak sürecimiz kaldı 
.” dedi. SAYFA 3’TE

Giresun Kültür Sanat ve 
Turizm Derneği Başkanı 
İbrahim İlyasoğlu,İstanbul’daki 
Giresun Günlerinde Tuz ekimi 
kültürünü yaşatmak için gerekli 
hassasiyeti 
gösterdikle-
rini söyledi.
Batlama 
Osmaniye 
Köyü’nden 
olan Reşat 
Bahat’ın da 
standlarına 

gelerek sembolik tuz ekimi 
yaptığını anlatan İlyasoğlu”Yö-
remizin kültürünü yeni nesille-
re aktarmak için ciddi emekler 
veriyoruz.Bize gösterilen üst 

düzey ilgi 
yönetim 
kurulumuzu 
ziyadesiyle 
memnun 
ediyor”dedi.

Haber: 
Hakan 
Çelebi

Reşat Bahat Tuz Ekti...
Batlama yöresinin 

önemli değerlen-
diren işadamı Rahmi 
Tozlu,AK Parti 
Giresun İl Başka-
nı Kenan Tatlı’nın 
milletvekili olma 
zamanının gel-
diğini söyledi.Bu 
konuda herkesi 
göreve çağıran 
Tozlu”Ceketin 
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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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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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Sayfa Sekreteri (Editör)
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Giresun’un Turizm 
Değerleri Açık 

Oturumda Tartışıldı

15.Giresun Günleri 
İstanbul Yenikapı etkinlik 
alanı ana sahnede Giresun 
turizm değerleri üzerine 
enine boyuna konuşuldu. 
Moderatörlüğü Öğretmen 
Sunucu Musa Ada tarafın-
dan yapılan açık oturuma 
TÜRSAB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ali Bilir, 
DOĞAL Dükkân Yönetim 
Kurulu Başkanı Şevket 
Alaeddinoğlu, SEVENTUR 
Genel Müdürü Deniz Emin 
Tüfekçi katıldılar. 

Açık havada ana sahne-
de Mavi Karadeniz Televiz-
yonu’ndan naklen yayınla-
nan ve seyircilerin dikkatle 
izlediği söyleşinin sonucun-
da yeşilin, mavinin birbirini 
kucakladığı her köşesi ayrı 
güzelliklerle dolu Giresun’a 
hayran kalındı. Karadeniz 
gibi ufku geniş, kaleleri gibi 
başı dik fındığın başkenti, 
kirazın anavatanı, tarih, 
doğa, lezzet şehri Giresun 
asırlar içinde çeşitli ka-
vimlere ve medeniyetlere 
ev sahipliği yapmış antik 
çağlardan Amazonların da 
yaşadığı tüm uygarlıkların 
izini taşımaktadır.

Uluslararası ve ulusal 
ölçüde önemli olan turizm 
Giresun için de aynı dere-
cede önemlidir. Ekonomik, 
sosyal, kültürel ve çevresel 
yaşamı derinden etkile-
yen bir sektör olan turizm, 
dünyada yaşanan her türlü 
olumsuzluğa rağmen bü-
yümesini devam ettiren ve 
her geçen gün daha fazla 
insanın katıldığı, daha fazla 
gelirin elde edildiği bir olgu 
haline gelmiştir. Hızla bü-
yüyen daha geniş alanlara 
yayılan turizm olgusu özel-
likle, Giresun gibi doğal, 
tarihi ve kültürel çekicilikler 
yanında sıcak-samimi 
insanlara sahip turizm böl-
geleri için bir fırsattır. Ancak 
Giresun sınırlılıklar nede-
niyle turizme konu olan bu 
değerlerini pazarlama şan-
sını bulamamış veya etkin 
bir şekilde kullanamamıştır. 
Şüphesiz hangi değerlerin 
turizme konu olacağı, hangi 
pazarların hedefleneceği, 
turizmin gerçekleşmesi için 
alt yapı ve üst yapıların 
neler olduğu, halkın bu 
sürecin neresinde ve ne 

oranda desteklediği, yerel 
dinamiklerin ve turizm karar 
vericilerin turizme ne kadar 
alışık oldukları bilgileri 
sorunları dahası iyi niyet ve 
samimi bir çabayla oluş-
turulmaya çalışılan turizm 
bilgisinin dahi Giresun ‘da 
turizmi desteklenip, destek-
lenmediği dile getirildi.

Yeşilin mavinin birbirini 
kucakladığı dünya cenneti 
çevrenin tahrip edilirken 
tam da bu noktada soru-
nun ne ya da neler olduğu, 
nerelerden kaynaklandı-
ğı, yerel mi, ulusal mı? 
Bu sorunlar aşılabilir mi? 
Aşılabilirse hangi araçlar, 
argümanlar kullanılabilir 
gibi birçok sorun açıklığa 
kavuşturulması gerekmek-
tedir.

Bu konuda başta turizm 
karar vericilerin, yerel 
yöneticilerin, akademisyen-
lerin, sektör temsilcilerinin, 
sivil toplum kuruluşlarının 
ve diğer tarafların bir araya 
gelmeleri ve sorunu hep 
birlikte ele almaları izleyici-
lerin takdirini topladı.

Yerel doğal yiyecekle-
rin turist memnuniyeti için 
önemli katkılar sunduğu. 
Giresunun yöresel mutfak 
kültürüne dikkat çekerek 
yöre mutfağına ait fazla 
bilinmeyen veya unutulma-
ya yüz tutmuş lezzetlerin 
tanıtımını yapmak bölgenin 
gastronomini turizmine 
katkı sağlamak, yöresel 
yiyecekler hakkında detaylı 
bilgiler sunuldu.

Giresun ili gerek coğrafi 
açıdan, gerekse turist-
lik değerleri bakımından 
oldukça zengin bir potansi-
yele sahiptir. Aynı zamanda 
Giresun ili sahip olduğu 
sayısız güzellikler saye-
sinde doğayla bütünleşme 
yöresel kültürü, otantik 
değerleri tanıma isteğinde 
olan eko turizm için önemli 
bir destinasyondur. Giresun 
ilinin sahip olduğu doğa ve 
tabiat özellikleri eko turizm 
etkinliklerinin yürütülebi-
leceği alanlar, eko turizm 
etkinliklerindeki, kültürel 
özellikler, geleneklerin 
yaşatılması ve yerel halkın 
bilinçlendirilmesi, eğitim 
gibi konular hakkında bilgi 
ve öneriler sunuldu. 

7 Eylül 
2022 Çarşamba

SAYI:
6393

Açıklamada detaylara yer veri-
lerek”Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkan-
lığı tarafından 2009 yılından beri 
Denizbank iş birliğiyle düzen-
lenen ve bu yıl ki teması “Çiftçi 
Varsa Hayat Var” olan yarışmanın 
konusunu tarım, hayvancılık, or-
man, toprak, su, su ürünleri, gıda 
ve muhafazası, her türlü tarım 
hareketliliğinin işlenmesi, üretici, 
çiftçi, köylü ve köy yaşamına 
dair her türlü faaliyetler oluşturu-
yor.”denildi.Açıklamada şu ilave 
görüşlere yer verildi

“Denizbank sponsorluğunda 

“Genel”, “Çiftçi”, “Öğrenci”, “Tarım 
ve Orman Bakanlığı Çalışanları”, 
“DenizBank Çalışanları” ve “Çiftçi 
Varsa Hayat Var” olmak üzere 6 
farklı kategoride gerçekleştirilen 
yarışmaya, toplam 606 katılımcı 
3 bin 997 eserle katıldı. Seçici 
kurul tarafından 19 eserin ödül 
alması uygun görülürken, 83 eser 
de sergileme ve albüm çalışması 
için belirlendi.” Tarımın, toprağın, 
ormanın, suyun önemi konu-
sunda duyarlılığın geliştirilmesi, 
tarımsal gelişmeler ile tarım, 
orman, doğa, çevre ve insan iliş-
kilerini, estetik ve öznel bakış açı-

larıyla belgesel olarak arşivlerde 
yerini alması “ amacıyla düzen-
lenen “Tarım Orman ve İnsan 
Fotoğraf Yarışması” ‘nda derece-
ye giren ve sergilenmeye değer 
bulunan fotoğraflar 06.09.2019 
Salı günü saat 14:00’ de Giresun 
Can Akengin Sanat Galerisinde 
sergilenmeye başlandı. 

6 farklı kategoride düzenlenen, 
yarışmada dereceye giren yarış-
macılardan 1. olan yarışmacıya 
12 bin TL,  2. olan yarışmacıya 
10 bin TL ve 3. olan yarışmacı-
ya 8 bin TL,  Çiftçi-Üretici Özel 
Ödülü-“Çiftçi Varsa Hayat Var” 
Tema Özel Ödülü- Öğrenci Özel 
Ödülü- Tarım ve Orman Bakan-
lığı Çalışanları Özel Ödüllerini 
kazanan yarışmacılara 8 bin TL, 
DenizBank Çalışanları Özel Ödü-
lünü kazanan yarışmacıya 6 bin 
TL ve Sergileme/Albüm fotoğraf-
ları 250 TL’lik DenizBank hediye 
çeki ile ödüllendirildi.

Geleneksel hale getirilen, 

Anadolu’nun her bölgesinin izleri 
olan “Tarım Orman ve İnsan 
Fotoğraf Yarışması’’ fotoğrafla-
rında,  Anadolu’yu turlayacağız. 
Anadolu’nun güzelliğini, Anadolu 
coğrafyasının muhteşemliğini 
yarışmacılarımızın emeğiyle, 
çabasıyla içindeki sevgiyle 
Anadolu’da ki doğanın sevgisini 
birleştirerek fotoğraflarına yan-
sıttıklarını göreceğiz. Bu fotoğraf 
sergisinde yer alan tüm fotoğ-
raflar her yaştan her meslekten 
katılımcının bir emek ve hizme-
tinin karşılığıdır. Yarışmadaki 
fotoğraflarda, tarım, orman ve 
insan ilişkisi çok güzel anlatıl-
maktadır. 

Ayrıca 13. Tarım, Orman ve 
İnsan Fotoğraf Yarışması’nın 
teması “Sen Üret Yeter” olarak 
belirlendi. Tüm fotoğraf severleri 
önümüzdeki yılın yarışmasına 
katılmaya davet ediyoruz.” 

Haber: Fatma 
Bulduk Uğurlu

“Çiftçi Varsa Hayat Var”...
Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü,geleneksel yarışmasının temasını belirledi.Bu yıl “Çiftçi varsa hayat 

var” sloganı ile tarım,hayvancılık ,Orman,Toprak ,su ve  su ürünleri konusunda ki eserler yarışabilecek

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

Eğitime büyük önem 
verdiklerini anlatan 
Ayar,ilimiz genelindeki 
resmi okulların Co-
vid-19 salgını nede-
niyle “Temizlik, Çevre 
Düzenlemesi, Bakım 
ve Onarım hizmetlerini 
gerçekleştirmek, kamu-
sal eğitim hizmetlerini 
desteklemek” amacı ile 
4,5 ay süreli, toplam 
320 kişiye yönelik Top-
lum Yararına Program 
düzenlenmesinin karar-
laştırıldı”dedi.Ayar , programlar 
için başvuruların 26.08.2022 
– 30.08.2022 tarihleri arasın-
da, e-Devlet, İŞKUR e-şube 
(https://esube.iskur.gov.tr) ve 
ALO 170 iletişim hattı üzerin-
den alındığını, programa 5 
günlük müracaat süresi içinde 
toplam 1.239 işsiz vatandaşın 
başvuru yaptığını vurguladı.
Ayar ayrıca programa katılmak 
için başvuru yapan işsizler 

içinden ilgili mevzuat gereği 
Kadınlar, 35 yaş üstü erkekler, 
Engelliler, Eski hükümlüler, 
Terörle mücadelede malul sa-
yılmayacak şekilde yaralanan-
ların oluşturduğu, 1.092 kişilik 
1. başvuru listesinin oluşturul-
duğunu dile getirdi.

Ayar ,Yeşil Giresun Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi (Gire-
sun Uygulama Oteli) Toplantı 
Salonunda, halka açık olarak 
05/09/2022 Pazartesi günü 

Giresun 1. Noteri ta-
rafından merkez dahil 
15 ilçede görev ala-
cak olan asil katılımcı 
adaylarını belirlemek 
amacı ile kura çeki-
mi yapıldığını, noter 
kurası ile; Merkez ilçe 
için 125, Alucra ilçesi 
için 5, Bulancak ilçesi 
için 52, Çanakçı ilçesi 
için 5, Dereli ilçesi için 
7, Doğankent ilçesi için 
5, Espiye ilçesi için 24, 
Eynesil ilçesi için 6, 

Görele ilçesi için 20, Güce ilçe-
si için 5, Keşap ilçesi için 13, 
Piraziz ilçesi için 8, Şebinka-
rahisar ilçesi için 12, Tirebolu 
ilçesi için 20 ve Yağlıdere ilçesi 
için 8 olmak üzere toplam 315 
asil katılımcı adayı belirlendi.. 
Çamoluk ilçesinde düzenlene-
cek 5 kişilik program için, beş 
günlük başvuru süresi içinde 
toplam 5 başvuru olması ve 
bu başvuran işsizlerin tamamı-

nın asil katılımcı adayı olarak 
değerlendirilmesi nedeniyle bu 
ilçe için kura çekimi yapılmadı-
ğını belirtti.

İl Müdür Vekili AYAR; ka-
musal eğitim hizmetine destek 
sağlayacaklarını, program 
için belirlenen katılımcıların 
08/09/2022 tarihinde görevle-
rine başlayacağını, programın 
20/01/2023 tarihinde 4,5 ay 
sonra sona ereceğini, program 
süresince her bir katılımcıya, 
22/05/2003 tarihli ve 4857 
sayılı İş Kanunu hükümleri 
çerçevesinde asgari ücret 
tespit komisyonu tarafından 
belirlenen günlük asgari ücret 
miktarının katılım sağlanan 
gün sayısı ile çarpımı sonucu 
bulunan tutar kadar ödeme ya-
pılacağını, 320 kişilik katılımcı 
sayısı ile 2022-2023 eğitim ve 
öğretim yılında eğitime İŞKUR 
olarak büyük bir destek sağla-
dıklarını ifade etti. 

Haber: Osman Yılmaz

‘İŞKUR’dan Eğitime Büyük Destek’
İŞKUR Giresun İl Müdür Vekili Rıfat AYAR, 320 kişiye iş imkanı sağlanacağını açıkladı
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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

37 Eylül 
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu da Batlama Vadisi İlçe Yapma Komitesini kabul etti ve imza verdi.Kılıçdaroğlu”Endişe etmeyin.CHP İktidara gelince Batlama İlçe olacak”dedi. Komite Sözcüsü 
Cenger ise hem Kılıçdaroğlu hem de ilimiz Milletvekili Tığlı’ya Batlama’ya verdikleri destek için teşekkür etti. Komite ayrıca Kılıçdaroğlu’nu çiçeklerle karşıladı

KEMAL KILICDAROGLU, BATLAMA
iLCESi iCiN iMZA VERDi
Giresun‘a gelen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Batlama‘nın ilçe olması için imza verdi

GRUP TOPLANTISI YAPTI
Kılıçdaroğlu daha sonra 

Cumhuriyet Parkı’nda ki düğün 
salonunda partisinin Grup top-
lantısına katıldı.İlginin yüksek 
olduğu toplantı öncesi partiye 
yeni katılan üyelere rozetlerini 
takan Kılıçdaroğlu”Ülkedeki bu 
düzeni değiştirmek için bizlere 
katılın.”dedi.İktidara gelmeleri 
durumunda Fiskobirlik’i eski 
günlerine döndüreceklerini 
anlatan Kılıçdaroğlu”Dünyada 
fındıktan ciddi gelir elde edili-
yor.Fındığı biz üretiyoruz ama 

bu ürünü işleyip gelirden adil 
şekilde payımızı alamıyoruz.
Bir yabancı firma Karadeniz 
Bölgesi’nde fındıkta tekel 
oluşturdu.Bugün fabrikaları 
kontrolüne almaya çalışan bu 
firma yarın üreticinin elindeki 
fındık bahçelerini de alacaktır.
Üretici kendi bahçelerinde 
işçi olmak zorunda kalabilir.O 
yüzden bize katılın diyoruz.Bu 
düzeni değiştirmek için bize 
katılmanız lazım.Türkiye’de 
son 15 yılda herşeyin fiyatı 
değişti ama sadece dönüm 
parası değişmedi.Doğrudan 

Gelir desteği ücretlerini kim 
niye artırmıyor.Üretici bunun 
hesabını sormalıdır”dedi.Kılıç-

daroğlu Güney Çevre Yolunun 
hala yapılmamasını da eleştir-
di. Haber: Mustafa Cici

Sosyal Market İhtiyaç 
Sahiplerini Bekliyor

Eylül Ayı Meclis
Toplantısı Yapıldı
Keşap Bele-

diyesi Eylül 
Ayı Meclis toplantı-
sı, Keşap Belediye 
Başkanı Mehmet 
Emür Başkanlığın-
da yapıldı.

Meclis üyeleri, 
gündemde bulunan maddeleri 
görüşüp karara bağlamak 
üzere bir araya geldi.

Toplantı, yoklama ile 
başladı. Ardından gündemde 
yer alan maddeler görüşüldü. 
Başkan Emür, meclis üyele-
rine belediye çalışmalarına 
ilişkin bilgiler verdi. Mecliste 

görüşülen gündem maddeleri, 
oy birliğiyle karara bağlandı. 
Ayrıca Belediye Meclis Üyele-
ri ve birim müdürleri ile birlikte 
ekip olarak Keşap’a yapıla-
caklar ile ilgili istişare yapıldı.

Toplantı meclis üyelerinin 
dilek ve temennilerini iletme-
leri ile son buldu.

Giresun Belediyesi tarafın-
dan Debboy mevkiinde hiz-
mete sokulan Sosyal Market 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara 
desteğini sürdürüyor.

İhtiyaç sahiplerinin, ihtiyaç 
duydukları ürünlere daha 
rahat ulaşmalarını sağlayabil-
mek için hizmet veren sosyal 
markette yetişkin ve çocuk 
kıyafetleri ile ayakkabı desteği 
devam ediyor.

Yaz mevsiminin sonuna 
gelinmesiyle birlikte sosyal 
markette kışlık kıyafetler daha 
da ağırlıklı olarak yer almaya 

başladı.
Vatandaşlar bağlı bulun-

dukları muhtarlıktan alacak-
ları ihtiyaç sahibi belgesi ile 
sosyal markete gelmeleri 
halinde ürünü seçip beğene-
rek kendilerinin ve ailelerinin 
ihtiyaçlarını ücretsiz olarak 
temin edebiliyor.

Sosyal markette bir yıl 
içerisinde ihtiyaç sahiplerine 
yaklaşık 10 bin ürün verildiği 
bildirilerek, vatandaşların 
ihtiyaç fazlası ürünlerini sos-
yal markete bağış yapmaları 
istendi.

TRABZON (AA) - GAZİ NO-
GAY - Toprak Mahsulleri Ofisi 
(TMO), Türkiye genelinde 27 
noktada fındık alımını sürdü-
rüyor.

TMO Genel Müdürü Ahmet 
Güldal, AA muhabirine, bu yıl 
TMO’nun, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafın-
dan 10’uncu kez fındık alımıyla 
görevlendirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 
30 Temmuz’da Ordu’da 2022 
yılı TMO fındık alım fiyatını 
tüm desteklerle birlikte levant 
kalite için 54 lira olarak ilan 
ettiğini, bu fiyatın üreticiler ve 
üretici temsilcileri tarafından 
memnuniyetle karşılandığını 
ifade eden Güldal, 1 Ağus-
tos’ta yayımladıkları duyuruyla 
TMO’nun uygulayacağı alım 
fiyatlarını, randevuların alına-
bileceği tarih ile alım başlangıç 
tarihini üreticilerle paylaştıkları-
nı anımsattı.

Güldal, buna göre 2022-
2023 sezonu kabuklu fındık 
alım fiyatlarının yüzde 50 
sağlam iç fındık esasına göre, 
Giresun kalite için kilogram ba-
şına 53 lira, levant kali-
te için 52 lira, sivri kalite 
için de 51 lira olduğunu 
dile getirerek, bu fiyatla-
rın yanında üreticilere 
kilogram başına 2 lira 
alan bazlı destek ile 
mazot ve gübre desteği 
de verileceğini söyledi.

Üreticilerin, 15 Ağus-
tos’tan itibaren TMO 
iş yerleri ile “www.tmo.
gov.tr” adresi üzerinden 
randevu almaya başla-
dığını anlatan Güldal, 
şöyle devam etti:

“22 Ağustos’ta 

fındık alımlarına başladık. İlk 
etapta 12 noktada başladığı-
mız alımlara 1 Eylül itibarıyla 
27 noktada devam ediyoruz. 
Zamanla ihtiyaca ve talebe 
göre alım noktalarımızın sayısı 
50’ye kadar çıkabilecek. Kara-
deniz’de fındık üreten illerimiz-
de her yıl 50’nin üzerinde alım 
noktası açıyoruz. Bu sene de 
50 farklı noktada 70’ten fazla 
ekiple fındık alım işlemine de-
vam edeceğiz. Üreticilerimizin 
mağduriyet yaşamaması için 
her türlü kolaylığı gösteriyoruz. 
2022 yılında üreticilerimizin 
alım noktalarında kurutma kay-
naklı mağduriyet yaşamalarının 
önüne geçilebilmesi için alım-
larda uygulanacak maksimum 
rutubet oranını bu yıl yüzde 
6,5’e çıkardık. Ayrıca üretici-
lerimiz alım noktalarımızda 
sıkıntı yaşamamak için ürün-
lerini birçok defa kamuoyuyla 
paylaştığımız alım kriterlerine 
uygun hazırlayarak getirmelidir-
ler. Depolama kapasitemize de 
takviye yaptık.”

Güldal, pazar günleri hariç 
haftanın 6 günü randevu sis-

temi ile fındık alımına devam 
ettiklerini, fındığını hasat edip 
kurutan üreticilerin alım nok-
talarına yoğun ilgi göstermeye 
başladığını belirterek, “Fiyat 
piyasaya göre oldukça iyi. Üre-
ticilerimiz de açıklanan fiyattan 
duydukları memnuniyeti dile 
getiriyor ve gelinen süreçte 
fındık üreticilerinin TMO’ya 
karşı yoğun bir ilgisi var.” diye 
konuştu.

Üreticilere çağrı yapan Gül-
dal, “Üreticilerimiz mutlaka ran-
devularını alsınlar ve randevu 
gününde ürünlerini getirsinler. 
Ayrıca rutubetten dolayı sıkıntı 
yaşamamaları için ürünlerini 
kurutmaya azami özen gös-
tersinler. Sağlamlık, çürüklük 
ve yabancı madde oranlarına 
da dikkat etsinler. Biz TMO 
olarak hiçbir aksaklığa meydan 
vermeden alım sürecini başarılı 
bir şekilde yürütmeye devam 
ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Fiyatlar bakımından 
çok güzel”

Trabzon’un Arsin ilçesindeki 
Organize Sanayi Bölgesi’n-
de bulunan depoya üreticiler 

tarafından getirilen fındıklar, 
numune alındıktan sonra, rutu-
bet ve diğer kriterler açısından 
inceleniyor. Değerlendirmenin 
ardından üreticiye sunulan alım 
fiyatı kabul görürse de ürün 
teslim alınıyor.

Üretici İbrahim Hakkı Çebi, 
fındığını TMO’ya teslim etme-
ye getirdiğini belirterek, “TMO 
cinsine, kalitesine göre fındık-
larımızı alıyor. Diğer arkadaş-
lara da tavsiye ederim. Fındık 
tüccarda 44 randıman veriyor, 
alıyor 35-36’ya kadar, 48’ten 
düşük yapıyor tüccar. TMO’nun 
durumu şu an iyi. Dışarıya göre 
daha iyi durumdayız. Fiyatlar 
bakımından çok güzel.” dedi.

TMO’nun fındığı kalitesine 
göre aldığının altını çizen Çebi, 
şu değerlendirmede bulundu:

“Tombul fındık daha kaliteli 
olduğundan, 47-50 randıman 
verilen fındık güzel para 
yapıyor, 48 lira civarların-
da alıyorlar. Sivri fındık var, 
44-46 civarlarında, onun da 
kalitesine göre fiyat veriyorlar. 
Getirdiğimiz fındığı çok güzel 
değerlendiriyorlar. İçinde çürük 

var mı, siyah var mı 
onları seçiyorlar. Nem 
oranı yüzde 6’yı ge-
çerse almıyor. Bozu-
labilir tabi, devletimize 
de yazık. Biz TMO’yu 
seviyoruz. Kalitesine, 
nemine göre alıyor, 
vatandaşı da mağdur 
etmiyor.”

Mustafa Kemal 
Atasoy da tüccarlarla 
kıyaslama yaptıkların-
da TMO’nun fiyatla-
rından genel anlamda 
memnun olduklarını 
ifade etti.

TMO, Türkiye genelinde 27 noktada 
fındık alımına devam ediyor

Üretici İbrahim Hakkı Çebi: “Getirdiğimiz fındığı çok güzel değerlendiriyorlar. İçinde çürük var mı siyah var mı onları 
seçiyorlar. Nem oranı yüzde 6’yı geçerse almıyor. Kalitesine, nemine göre alıyor, vatandaşı da mağdur etmiyor”

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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Giresun’un Turizm 
Değerleri Açık 

Oturumda Tartışıldı

15.Giresun Günleri 
İstanbul Yenikapı etkinlik 
alanı ana sahnede Giresun 
turizm değerleri üzerine 
enine boyuna konuşuldu. 
Moderatörlüğü Öğretmen 
Sunucu Musa Ada tarafın-
dan yapılan açık oturuma 
TÜRSAB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ali Bilir, 
DOĞAL Dükkân Yönetim 
Kurulu Başkanı Şevket 
Alaeddinoğlu, SEVENTUR 
Genel Müdürü Deniz Emin 
Tüfekçi katıldılar. 

Açık havada ana sahne-
de Mavi Karadeniz Televiz-
yonu’ndan naklen yayınla-
nan ve seyircilerin dikkatle 
izlediği söyleşinin sonucun-
da yeşilin, mavinin birbirini 
kucakladığı her köşesi ayrı 
güzelliklerle dolu Giresun’a 
hayran kalındı. Karadeniz 
gibi ufku geniş, kaleleri gibi 
başı dik fındığın başkenti, 
kirazın anavatanı, tarih, 
doğa, lezzet şehri Giresun 
asırlar içinde çeşitli ka-
vimlere ve medeniyetlere 
ev sahipliği yapmış antik 
çağlardan Amazonların da 
yaşadığı tüm uygarlıkların 
izini taşımaktadır.

Uluslararası ve ulusal 
ölçüde önemli olan turizm 
Giresun için de aynı dere-
cede önemlidir. Ekonomik, 
sosyal, kültürel ve çevresel 
yaşamı derinden etkile-
yen bir sektör olan turizm, 
dünyada yaşanan her türlü 
olumsuzluğa rağmen bü-
yümesini devam ettiren ve 
her geçen gün daha fazla 
insanın katıldığı, daha fazla 
gelirin elde edildiği bir olgu 
haline gelmiştir. Hızla bü-
yüyen daha geniş alanlara 
yayılan turizm olgusu özel-
likle, Giresun gibi doğal, 
tarihi ve kültürel çekicilikler 
yanında sıcak-samimi 
insanlara sahip turizm böl-
geleri için bir fırsattır. Ancak 
Giresun sınırlılıklar nede-
niyle turizme konu olan bu 
değerlerini pazarlama şan-
sını bulamamış veya etkin 
bir şekilde kullanamamıştır. 
Şüphesiz hangi değerlerin 
turizme konu olacağı, hangi 
pazarların hedefleneceği, 
turizmin gerçekleşmesi için 
alt yapı ve üst yapıların 
neler olduğu, halkın bu 
sürecin neresinde ve ne 

oranda desteklediği, yerel 
dinamiklerin ve turizm karar 
vericilerin turizme ne kadar 
alışık oldukları bilgileri 
sorunları dahası iyi niyet ve 
samimi bir çabayla oluş-
turulmaya çalışılan turizm 
bilgisinin dahi Giresun ‘da 
turizmi desteklenip, destek-
lenmediği dile getirildi.

Yeşilin mavinin birbirini 
kucakladığı dünya cenneti 
çevrenin tahrip edilirken 
tam da bu noktada soru-
nun ne ya da neler olduğu, 
nerelerden kaynaklandı-
ğı, yerel mi, ulusal mı? 
Bu sorunlar aşılabilir mi? 
Aşılabilirse hangi araçlar, 
argümanlar kullanılabilir 
gibi birçok sorun açıklığa 
kavuşturulması gerekmek-
tedir.

Bu konuda başta turizm 
karar vericilerin, yerel 
yöneticilerin, akademisyen-
lerin, sektör temsilcilerinin, 
sivil toplum kuruluşlarının 
ve diğer tarafların bir araya 
gelmeleri ve sorunu hep 
birlikte ele almaları izleyici-
lerin takdirini topladı.

Yerel doğal yiyecekle-
rin turist memnuniyeti için 
önemli katkılar sunduğu. 
Giresunun yöresel mutfak 
kültürüne dikkat çekerek 
yöre mutfağına ait fazla 
bilinmeyen veya unutulma-
ya yüz tutmuş lezzetlerin 
tanıtımını yapmak bölgenin 
gastronomini turizmine 
katkı sağlamak, yöresel 
yiyecekler hakkında detaylı 
bilgiler sunuldu.

Giresun ili gerek coğrafi 
açıdan, gerekse turist-
lik değerleri bakımından 
oldukça zengin bir potansi-
yele sahiptir. Aynı zamanda 
Giresun ili sahip olduğu 
sayısız güzellikler saye-
sinde doğayla bütünleşme 
yöresel kültürü, otantik 
değerleri tanıma isteğinde 
olan eko turizm için önemli 
bir destinasyondur. Giresun 
ilinin sahip olduğu doğa ve 
tabiat özellikleri eko turizm 
etkinliklerinin yürütülebi-
leceği alanlar, eko turizm 
etkinliklerindeki, kültürel 
özellikler, geleneklerin 
yaşatılması ve yerel halkın 
bilinçlendirilmesi, eğitim 
gibi konular hakkında bilgi 
ve öneriler sunuldu. 

7 Eylül 
2022 Çarşamba

SAYI:
6393

Açıklamada detaylara yer veri-
lerek”Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkan-
lığı tarafından 2009 yılından beri 
Denizbank iş birliğiyle düzen-
lenen ve bu yıl ki teması “Çiftçi 
Varsa Hayat Var” olan yarışmanın 
konusunu tarım, hayvancılık, or-
man, toprak, su, su ürünleri, gıda 
ve muhafazası, her türlü tarım 
hareketliliğinin işlenmesi, üretici, 
çiftçi, köylü ve köy yaşamına 
dair her türlü faaliyetler oluşturu-
yor.”denildi.Açıklamada şu ilave 
görüşlere yer verildi

“Denizbank sponsorluğunda 

“Genel”, “Çiftçi”, “Öğrenci”, “Tarım 
ve Orman Bakanlığı Çalışanları”, 
“DenizBank Çalışanları” ve “Çiftçi 
Varsa Hayat Var” olmak üzere 6 
farklı kategoride gerçekleştirilen 
yarışmaya, toplam 606 katılımcı 
3 bin 997 eserle katıldı. Seçici 
kurul tarafından 19 eserin ödül 
alması uygun görülürken, 83 eser 
de sergileme ve albüm çalışması 
için belirlendi.” Tarımın, toprağın, 
ormanın, suyun önemi konu-
sunda duyarlılığın geliştirilmesi, 
tarımsal gelişmeler ile tarım, 
orman, doğa, çevre ve insan iliş-
kilerini, estetik ve öznel bakış açı-

larıyla belgesel olarak arşivlerde 
yerini alması “ amacıyla düzen-
lenen “Tarım Orman ve İnsan 
Fotoğraf Yarışması” ‘nda derece-
ye giren ve sergilenmeye değer 
bulunan fotoğraflar 06.09.2019 
Salı günü saat 14:00’ de Giresun 
Can Akengin Sanat Galerisinde 
sergilenmeye başlandı. 

6 farklı kategoride düzenlenen, 
yarışmada dereceye giren yarış-
macılardan 1. olan yarışmacıya 
12 bin TL,  2. olan yarışmacıya 
10 bin TL ve 3. olan yarışmacı-
ya 8 bin TL,  Çiftçi-Üretici Özel 
Ödülü-“Çiftçi Varsa Hayat Var” 
Tema Özel Ödülü- Öğrenci Özel 
Ödülü- Tarım ve Orman Bakan-
lığı Çalışanları Özel Ödüllerini 
kazanan yarışmacılara 8 bin TL, 
DenizBank Çalışanları Özel Ödü-
lünü kazanan yarışmacıya 6 bin 
TL ve Sergileme/Albüm fotoğraf-
ları 250 TL’lik DenizBank hediye 
çeki ile ödüllendirildi.

Geleneksel hale getirilen, 

Anadolu’nun her bölgesinin izleri 
olan “Tarım Orman ve İnsan 
Fotoğraf Yarışması’’ fotoğrafla-
rında,  Anadolu’yu turlayacağız. 
Anadolu’nun güzelliğini, Anadolu 
coğrafyasının muhteşemliğini 
yarışmacılarımızın emeğiyle, 
çabasıyla içindeki sevgiyle 
Anadolu’da ki doğanın sevgisini 
birleştirerek fotoğraflarına yan-
sıttıklarını göreceğiz. Bu fotoğraf 
sergisinde yer alan tüm fotoğ-
raflar her yaştan her meslekten 
katılımcının bir emek ve hizme-
tinin karşılığıdır. Yarışmadaki 
fotoğraflarda, tarım, orman ve 
insan ilişkisi çok güzel anlatıl-
maktadır. 

Ayrıca 13. Tarım, Orman ve 
İnsan Fotoğraf Yarışması’nın 
teması “Sen Üret Yeter” olarak 
belirlendi. Tüm fotoğraf severleri 
önümüzdeki yılın yarışmasına 
katılmaya davet ediyoruz.” 

Haber: Fatma 
Bulduk Uğurlu

“Çiftçi Varsa Hayat Var”...
Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü,geleneksel yarışmasının temasını belirledi.Bu yıl “Çiftçi varsa hayat 

var” sloganı ile tarım,hayvancılık ,Orman,Toprak ,su ve  su ürünleri konusunda ki eserler yarışabilecek

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

Eğitime büyük önem 
verdiklerini anlatan 
Ayar,ilimiz genelindeki 
resmi okulların Co-
vid-19 salgını nede-
niyle “Temizlik, Çevre 
Düzenlemesi, Bakım 
ve Onarım hizmetlerini 
gerçekleştirmek, kamu-
sal eğitim hizmetlerini 
desteklemek” amacı ile 
4,5 ay süreli, toplam 
320 kişiye yönelik Top-
lum Yararına Program 
düzenlenmesinin karar-
laştırıldı”dedi.Ayar , programlar 
için başvuruların 26.08.2022 
– 30.08.2022 tarihleri arasın-
da, e-Devlet, İŞKUR e-şube 
(https://esube.iskur.gov.tr) ve 
ALO 170 iletişim hattı üzerin-
den alındığını, programa 5 
günlük müracaat süresi içinde 
toplam 1.239 işsiz vatandaşın 
başvuru yaptığını vurguladı.
Ayar ayrıca programa katılmak 
için başvuru yapan işsizler 

içinden ilgili mevzuat gereği 
Kadınlar, 35 yaş üstü erkekler, 
Engelliler, Eski hükümlüler, 
Terörle mücadelede malul sa-
yılmayacak şekilde yaralanan-
ların oluşturduğu, 1.092 kişilik 
1. başvuru listesinin oluşturul-
duğunu dile getirdi.

Ayar ,Yeşil Giresun Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi (Gire-
sun Uygulama Oteli) Toplantı 
Salonunda, halka açık olarak 
05/09/2022 Pazartesi günü 

Giresun 1. Noteri ta-
rafından merkez dahil 
15 ilçede görev ala-
cak olan asil katılımcı 
adaylarını belirlemek 
amacı ile kura çeki-
mi yapıldığını, noter 
kurası ile; Merkez ilçe 
için 125, Alucra ilçesi 
için 5, Bulancak ilçesi 
için 52, Çanakçı ilçesi 
için 5, Dereli ilçesi için 
7, Doğankent ilçesi için 
5, Espiye ilçesi için 24, 
Eynesil ilçesi için 6, 

Görele ilçesi için 20, Güce ilçe-
si için 5, Keşap ilçesi için 13, 
Piraziz ilçesi için 8, Şebinka-
rahisar ilçesi için 12, Tirebolu 
ilçesi için 20 ve Yağlıdere ilçesi 
için 8 olmak üzere toplam 315 
asil katılımcı adayı belirlendi.. 
Çamoluk ilçesinde düzenlene-
cek 5 kişilik program için, beş 
günlük başvuru süresi içinde 
toplam 5 başvuru olması ve 
bu başvuran işsizlerin tamamı-

nın asil katılımcı adayı olarak 
değerlendirilmesi nedeniyle bu 
ilçe için kura çekimi yapılmadı-
ğını belirtti.

İl Müdür Vekili AYAR; ka-
musal eğitim hizmetine destek 
sağlayacaklarını, program 
için belirlenen katılımcıların 
08/09/2022 tarihinde görevle-
rine başlayacağını, programın 
20/01/2023 tarihinde 4,5 ay 
sonra sona ereceğini, program 
süresince her bir katılımcıya, 
22/05/2003 tarihli ve 4857 
sayılı İş Kanunu hükümleri 
çerçevesinde asgari ücret 
tespit komisyonu tarafından 
belirlenen günlük asgari ücret 
miktarının katılım sağlanan 
gün sayısı ile çarpımı sonucu 
bulunan tutar kadar ödeme ya-
pılacağını, 320 kişilik katılımcı 
sayısı ile 2022-2023 eğitim ve 
öğretim yılında eğitime İŞKUR 
olarak büyük bir destek sağla-
dıklarını ifade etti. 

Haber: Osman Yılmaz

‘İŞKUR’dan Eğitime Büyük Destek’
İŞKUR Giresun İl Müdür Vekili Rıfat AYAR, 320 kişiye iş imkanı sağlanacağını açıkladı
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

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

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

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

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

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

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

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

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

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

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

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

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

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

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

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

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

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

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

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

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
                                

   ENGİN MEYVACI 

BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

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

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

Merhaba sevgili dostlar, 
Merhaba değerli canlar, 
Bugünkü sohbetimiz; 
17 yıldır ülkemizi Ulus-

lararası alanda başarılı bir 
şekilde temsil eden bir spor-
cumuz üzerine olacak... 

Adı; Aysel ÖZGAN 
1978 Tekke Köyü doğumlu 
Yani Giresunlu  
Doğduğunda sapasağlam 

bir kızdı. 
Sonradan geçirdiği bir 

felç ve yanlış bir operasyon 
sonucu tekerlekli sandalyede 
yaşamak zorunda kaldı... 

Kendisine; 
“Bundan sonra yaşamanı 

tekerlekli sandalye üzerinde 
sürdürmek zorundasın” de-
nildiğinde, her genç kız gibi 
onun da keyfi kaçtı... 

Morali bozuldu... 
Hatta kimseyi görmemek 

için salt eve değil, içini de 
kapandı... 

2000’li yılların başında; 
Bir başka tekerlekli 

sandalyeye mahkum Ahsen 
Sema Küçük, kendisi gibi 
yaşamak zorunda kalanları 
örgütleyip bir araya getirmek 
için; Engelliler Derneğini 
kuruyor... 

Ve dernek kurulur-kurul-
maz; 

Derneğin üyesi olan arka-
daşlarının üzerinden eziklik 
komplekslerini atmak için 
sanat ve kültür etkinlikleri ya-
pılmasına karar veriliyor... 

Ve derneğin bünyesinde 
‘Engelliler Tiyatrosu’ kurulu-
yor... 

Yıl; 2021 
Sahneleyecekleri oyunun 

benim yönetmemi istiyorlar.. 
Ve Orhan Asena’nın ‘ÖÇ’ 

oyunundan esinlenip ve 
başka güncel konularda 
eklenerek (yönetmenliğini 
benim yaptığım bu oyun-
da) tekerlekli sandalyenin 
üzerinde çok güzel bir oyun 
sergiliyorlar... 

İşte bu oyunda rol alanlar-
dan birisi de; 

Rol dağıtımı yaptığımız 
o ilk günlerde adını söyler-
ken yüzü kızaran kişinin adı 
Aysel Özgan’dı...  

Hatta provalarda sesini 
(değil seyirci) rol arkadaşı 
bile zor duyacak şekilde 
çıktığı için, ben kendisine 
şaka-yollu takılırdım;

“Moralini bozma Aysel’ci-
ğim, sesin sahnede çıkmaz-
sa ben senin yakana mikro-
fon takacağım” deyince, bu 
kez biraz sesini yükseltirdi. 

Uzatmayalım; 
İki-üç yıl arka arakaya 

yaptığı ‘tiyatro, sanat etkin-
likleriyle’ derneğin üyesi olan 
tüm ‘engelliler’ üzerindeki 
var-olan kompleksleri kaldı-
rıp attılar... 

Ve ardından da ‘Engelliler 
Spor Kulübünü’ kurdular; 

Tekerlekli Sandalyeliler 
Basketbol ligine katıldılar... 

Ve gösterdikleri başarılar 
sonucu 2, ligde basketbol 
oynadılar... 

Spor kulüplerinin ikinci 
aktivitesi ise; 

Kendi statülerinde katıl-
dıkları ‘Havalı Silahlar’ spor 
yarışmasıydı... 

İşte sohbetini yaptığımız 
Aysel ÖZGAN; 

Bu etkinliklere de katıldı... 
Ve 2005’li yıllarda katıldığı 

ilk yarışmalarda; 
Türkiye ‘birincilikleri’ ve 

‘ikincilikleri’ alınca ‘milli takı-
ma’ çağrıldı... 

Ancak;
Bu etkinliklerde ve başarı-

larda katkısı olanları söyle-
mezsek eksik kalır... 

Engelliler Derneğinin 
yaptığı tüm etkinliklerde ve 
başarıların altında dönemin 
valisi Ali Haydar Öner ile 
Emniyet Müdürü Ahmet Te-

kin Akın’ın da büyük katkısı 
vardı... 

Tekrar milli sporcumuz 
Aysel Özgan’a geri dönecek 
olursak; 

17 yıldır ‘milli formanın’ al-
tında ülke ölçeğinde yaptığı 
derecelerin yanında onlarca 
Avrupa ‘birincilikleri’ ve ‘ikin-
cilik’ derecelerini sahip olan 
Aysel Özgan; 

Olimpiyatlarda ve dünya 
ölçeğinde yapılan yarışma-
larda da büyük başarıların 
altına imza atmıştır... 

Ve unutmadan şunu da 
söylemeliyim; 

2005 yıllarında Giresun 
Engelliler Derneği çatısı 
altında ‘milli’ olan sporcumuz 
Aysel Özgan, ne yazık ki, 
Giresun’da bir spor kulübünü 

temsil etme şansı bulama-
dığı için, Bursa, Ankaragücü 
gibi spor kulüplerinin forması 
altında katılmıştır Milli Takım 
Kamlarına... 

Ve yarışmalarına.... 
Bu sezon ise; 
Yine Bursa Büyük Şehir 

Spor Kulübü çatısı altında 
yarışacaktır... 

9 Eylül tarihinde ise 
‘Havalı Silahlar Milli Takım 
Kampına’ katılacaktır. 

Özetlersek; 
Baba-ocağı Giresun’u 

ziyarete gelen Aysel Özgan 
(sağ olsun) beni de unutma-
mış ve telefonla beni araya-
rak sohbet etmemizi istedi... 

Ve kendi arabasıyla Gi-
resun Ada’sının karşısında 
bulunan TOR Burnu Çay 
Bahçesine giderek, yaklaşık 
üç saat sohbet ettik... 

Uzun sözün özü; 
Kim ne derse desin... 
Ben bu topraklarda büyü-

yen ve büyük başarıların altı-
na imza atan değerlerimizle 
gurur duyuyorum... 

Hatta hep birlikte sahip 
çıkarak; 

Bu sayıların her alanda 
çoğalmasını diliyorum..

Bu duygularla da; 
Şimdi sözü siz değerli sohbet 

paydaşlarıma bırakıyorum...

ADA’NIN KARŞISINDA 
MİLLİ SPORCUMUZLA 

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



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

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

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

7. HAFTA

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

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

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

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

11. HAFTA

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

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

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

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

15. HAFTA

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

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

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

18. HAFTA
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19. HAFTA

2022-2023 Sezonu Spor Toto 
Süper Lig İlk Yarı Fikstürü

TAKViYELER 
DEVAM EDiYOR

Giresunspor en son Wil-
lem II takımında forma gi-
yen 24 yaşındaki orta saha 
ve 10 numara pozisyonun-
da oynayabilen gurbetçi 
oyuncu Görkem Sağlam’a 
imza attırdı. Bochum’un 
altyapısından yetişen ve 
son olarak Hollanda’da da 
forma giyen Görkem bun-
dan böyle Çotanak armanın 
başarısı için ter dökecek. 
Kulüpten yapılan açıkla-
mada;  “Giresunspor’umuz 
24 yaşındaki orta saha 
oyuncusu Görkem Sağlam 
ile anlaşma sağlamıştır. 
Görkem Sağlam’a Gire-
sunspor’umuza hoş geldin 
diyor, Çotanak arma altında 
başarılı bir sezon diliyoruz” 
denildi.

Çotanaklar Kuzey Ma-
kedonya şampiyonu FC 
Shkupi’den 28 yaşındaki 
Senegalli stoper Faustin 
Senghor ile anlaştığını du-
yurdu. Süper Lig’e 5 maçta 
6 puanla başlayan Gire-
sunspor, Kuzey Makedonya 
şampiyonu FC Shkupi’den 
28 yaşındaki Senegalli 

stoper Faustin Senghor’u 
renklerine kattı. 

Yeşil-beyazlı kulüpten 
yapılan açıklamada; “Gire-
sunspor’umuz 28 yaşındaki 
defans oyuncusu Faustin 
Senghor ile anlaşma sağ-
lamıştır. Faustin Senghor’a 
Giresunspor’umuza hoş 
geldin diyor, Çotanak arma 
altında başarılı bir sezon 
diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bitexen 
Giresunspor’un iç 

saha maçlarını oynadığı 
Çotanak Stadyumu bakıma 
alındı

6.hafta deplasmanda 
Karagümrük’le karşılaşacak 
olan yeşil-beyazlılar ligin 
7.haftasını bay geçtikten 
sonra 8.haftada sahasında 
Beşiktaş’ı konuk edecek.

O maça kadar uzunca bir 

süre olduğundan stadın çi-
minde düzeltme ve tohum-
lama çalışmaları yapılacağı 
kaydedildi.

Bakım Şart Olmuştu!

TFF’nin internet sitesin-
den yapılan açıklamada, 
ligin 9 uncu haftasında 

2 ekim pazar günü saat 20.00’de 
Beşiktaş, Fenerbahçe’yi konuk 
edecek. Ligin 10’uncu hafta-
sında 16 ekim pazar günü saat 
20.00’de Beşiktaş- Trabzons-
por maçı, 13’üncü haftada ise 
5 kasım cumartesi günü saat 
20.00’de Galatasaray-Beşiktaş 
derbisi oynanacak.

TFF, yayıncı kuruluş ve 
Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan 
değerlendirmeler sonucunda, 
6’ncı ve 7’nci haftalarda müsa-
baka başlangıç saatlerinin 17.00 
ve 20.00, ligin 8’inci haftasından 
itibaren ise 14.30, 17.00 ve 20.00 

olarak planlandığını bildirdi. 
Dünya Kupası arasından 

sonra 15’inci haftadan itibaren 
oynanacak olan müsabakaların 
başlama saatlerinin ise tekrar 

değerlendirileceği ifade edildi.
Spor Toto Süper Lig’in 6’ncı 

haftasında oynanacak maçlar 
şöyle: 

9 Eylül Cuma

20.00 Alanyaspor - MKE 
Ankaragücü

10 Eylül Cumartesi
17.00 Konyaspor – Hatayspor
20.00 Fatih Karagümrük – 

Giresunspor
20.00 Gaziantep FK – Ümra-

niyespor
11 Eylül Pazar
17.00 Sivasspor – İstanbul-

spor
20.00 Kayserispor – Antalya-

spor
20.00 Kasımpaşa – Galata-

saray
12 Eylül Pazartesi
19.00 Beşiktaş – Başakşehir
21.00 Adana Demirspor – 

Trabzonspor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig’de 6 ile 14’üncü haftanın maç programlarını açıkladı

SAATLER DEGiSiYOR

16 Ekim’de başlayacak 
olan 2022-2023 futbol sezonu 
Giresun Süper Amatör Ligi’ne 
bir süre önce vefat eden 
Şebinkarahisar Belediye Baş-
kanı Şahin Yılancı’nın ismi 
Süper amatör lig 2022-2023 
futbol sezonuna verildi.

2022-2023 Sezonu öncesi 
Giresun Amatör Spor Kulüp-
leri Federasyonu tarafından 
organize edilen kulüpler 
teknik toplantısı 
gerçekleştiril-
di. Toplantıda, 
Şebinkarahisar 
Belediye Başka-
nı Merhum Şa-
hin Yılancı’nın 
isminin 2022-
2023 Sezonu 
Süper Amatör 
Lige verilmesi 

kararı çıktı. 
Süper amatör ligde 2022-

2023 futbol sezonunun 16 
Ekim 2022 tarihinde, 1.Ama-
tör Ligde yeni sezonun Kasım 
ayının ilk haftası başlatılması 
planlanıyor.

SÜPER AMATÖR LİG 
1.HAFTA MAÇLARI 

B. İHSANİYESPOR - Pİ-
RAZİZSPOR KEŞAP BLD- 
TİREBOLUSPOR ALİ DURA-

ĞISPOR - BATLAMASPOR 
ESPİYE ES ES SPOR - DO-
ĞANKENTSPOR 1957 ESPİ-
YESPOR - C.ÖRNEKSPOR 
ŞEBİNKARAHİSAR BLD.- 
YENİYOLSPOR 

1. AMATÖR LİG 1.HAFTA 
MAÇLARI

 ÖREN BLD. - SÖKENS-
POR YAĞLIDERESPOR - 
AKINSPOR SAMUGÜNEYS-
POR - 1977 ÇINARLAR 

CUM. İÖO. 
1977 BALLI-
CASPOR - ÇO-
TANAKSPOR 
TEYYAREDÜ-
ZÜSPOR - DA-
RIKÖYSPOR 
ALTUNSUS-
POR – BAH-
ÇELİEVLERS-
POR

Görelespor’un tecrübeli 
ismi Emrah Arslan, 

süper amatör lig ekiplerinden 
1957 Espiyespor’la anlaştı. 
Daha önce BAL Ligi deneyimi 
de yaşayan Emrah, 2022-
2023 futbol sezonunda siyah 
-beyazlı ekibin başarısı için ter 
dökecek.

1957 Espiyespor’dan ya-
pılan açıklamada; “Bölgesel 
amatör liginin tanınan isimle-
rinden başarılı orta saha oyun-
cusu Emrah Aslan ile sezon 
için gerekli anlaşmaları yaptık. 
İlçemize, takımımıza hayırlı 
olsun.” denildi.

EMRAH
ADRESiNi 
BELiRLEDi

Yılancı’nın ismi yaşatılacak



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 67 Eylül 2022 Çarşamba
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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.BEŞİKTAŞ A.Ş. .............................. 5 ..........4 ........ 1 ....... 0 ........ 14 ....... 7 .........7 ...........13
2.ARABAM.COM KONYASPOR ... 5 ..........3 ........ 2 ....... 0 ........ 6 ......... 0 .........6 ........... 11
3.FENERBAHÇE A.Ş. ...................... 5 ..........3 ........ 1 ....... 1 ........ 15 ....... 6 .........9 ...........10
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ...... 4 ..........3 ........ 1 ....... 0 ........ 8 ......... 0 .........8 ...........10
5.GAZİANTEP F. KULÜBÜ A.Ş. .... 5 ..........3 ........ 1 ....... 1 ........ 10 ....... 6 .........4 ...........10
6.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. .......... 5 ..........3 ........ 1 ....... 1 ........ 10 ....... 7 .........3 ...........10
7.GALATASARAY A.Ş..................... 5 ..........3 ........ 1 ....... 1 ........ 4 ......... 2 .........2 ...........10
8.TRABZONSPOR A.Ş. ................... 5 ..........3 ........ 1 ....... 1 ........ 6 ......... 5 .........1 ...........10
9.YUKATEL KAYSERİSPOR .......... 5 ..........2 ........ 0 ....... 3 ........ 4 ......... 5 .........-1 ...........6
10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 5 ..........2 ........ 0 ....... 3 ........ 8 ......... 10 .......-2 ...........6
11.BITEXEN GİRESUNSPOR ......... 5 ..........2 ........ 0 ....... 3 ........ 4 ......... 7 .........-3 ...........6
12.KASIMPAŞA A.Ş. ........................ 5 ..........2 ........ 0 ....... 3 ........ 3 ......... 11 .......-8 ...........6
13.CORENDON ALANYASPOR .... 5 ..........1 ........ 2 ....... 2 ........ 8 ......... 9 .........-1 ...........5
14.V.  FATİH KARAGÜMRÜK ....... 4 ..........1 ........ 1 ....... 2 ........ 7 ......... 9 .........-2 ...........4
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR........ 5 ..........0 ........ 3 ....... 2 ........ 3 ......... 8 .........-5 ...........3
16.İSTANBULSPOR A.Ş. ................. 4 ..........1 ........ 0 ....... 3 ........ 1 ......... 7 .........-6 ...........3
17.ATAKAŞ HATAYSPOR ............... 4 ..........0 ........ 1 ....... 3 ........ 2 ......... 5 .........-3 ...........1
18.H. ÜMRANİYESPOR .................. 5 ..........0 ........ 1 ....... 4 ........ 3 ......... 7 .........-4 ...........1
19.MKE ANKARAGÜCÜ ................ 4 ..........0 ........ 1 ....... 3 ........ 3 ......... 8 .........-5 ...........1

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

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

MORELLER BOZUK
Geçen hafta kendi 

sahasında Fenerbahçe’yi 
mağlup eden Konyaspor, 
deplasmanda Giresunspor’a 
misafir oldu. Kayserispor 
deplasmanında farklı mağ-
lubiyetle ayrılan ev sahibi 
Giresunspor, geçen haftanın 
moral bozukluğunu Kon-
yaspor maçında puan alarak 
taraftarlarını sevindirmek 
istedi.

Oynadığı dört maçta 
hiç mağlup olmamış ve 
gol yememiş Konyaspor, 
Giresunspor deplasmanında 
seriyi bozmayarak golcü-
sü Muhammet Demir’in 
ellibirinci dakikada attığı 
golle beşinci haftayı galibi-
yetle kapattı..Giresunspor 
ise beşinci maçında üçüncü 
mağlubiyetini aldı.

Konyaspor’un ilk ata-
ğında Çekici’nin şutunu 
Onurcan önledi. Gire-
sunspor Riad Bajic’in 
pasında topla buluşan Borja 
Sainz ‘in yaptığı vuruşu 
Konyaspor kalecisi kurtardı.
Pozisyon arayan ve evinde 
galibiyetle ayrılmak isteyen 
Giresunspor girdiği pozis-
yonları değerlendiremedi. 
İlk yarının son dakikalarında 
Ramon Arias’ın kafa vuruşu-
nu kurtaran  kaleci Sehiç ilk 
yarının skorunu belirledi.

İkinci yarıda her iki takım-

da sonucu değiştirmek için 
oyuna süratli başladı. 51.nci 
dakika da Konyaspor’lu 
Ahmet Oğuz’un yaptığı or-
taya Konyaspor’un  golcüsü 
Muhammet Demir’in kafa 
vuruşu ile maçın skorunu 
değiştirdi.  İki hafta da attığı 
kafa golleri ile takımına 
puanlar kazandıran Muham-
met Demir deplasmandan 
takımını üç puanla ayrılma-
sını sağladı.  Oyunu basit 
oynayan ve sonuca giden 
bir takım Konyaspor. Oyna-
dığı beş lig maçında gol ye-
meyen  ve mağlup olmayan 
Konyaspor deplasmandan 
aldığı üç puanla galibiyet 
serisini devam ettirdi.

Giresunspor ise son 
iki hafta da mağlubiyetler 
alarak taraftarlarını üzdü. 
Lig beş haftayı tamamladı. 
Giresunspor bundan sonra 
k i maçlarında daha başarılı 
olması ve puanlar alarak 
taraftarlarını sevindirmesi 
gerekir. 

Denk geçen maçın kaza-
nanı Konyaspor oldu. Futbol 
fırsatları değerlendirme oyu-
nudur. Çok güzel oynadığı-
nız ve baskı kurduğunuz bir 
maç da mağlup olabilirsiniz. 
Morallerinizi bozmadan yine 
taraftarlarınızı sevindire-
cek sonuçlar yakışır Gire-
sunspora...

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Carşıbaşıspor ve Doğubaya-
zıt Belediye Spor’u yenerek 
2022-2023 sezonunda TFF 

3.Lig 2.grupta mücadele etme hakkını 
elde eden  Amber Çay Eynesil Beledi-
yespor, Giresun’u sevince boğmuştu.

3.Lig 2.Grupta sezona 3 puanla baş-
layan Amber Çay Eynesil Belediyespor 
ligin ikinci haftasında Ayvalıkgücü Bele-
diye’yi konuk edecek. 

MAÇ PAZAR GÜNÜ
 Erhan Şengül’ün golleriyle ilk hafta 

Tekirdağ’da Ergene Velimeşe’yi 2-1 
yenen Amber Çay Eynesil Belediyespor 

karşılaşmanın hazırlıklarına Teknik Di-
rektör Hasan Uğur Kardal yönetiminde 
devam ediyor.

Moralli bir şekilde çalışmaların 
devam ettiğini kaydeden Kardal “ Lige 
iyi başlamak istiyorduk.Bunu başardık.
Artık o maç geride kaldı. Her 90 dakika 
farklıdır. Yine kazanmak adına sahaya 
çıkacağız. 3 puanı alarak bize destek 
veren Taraftarlarımızı bir  kez daha 
sevindirmek istiyoruz” dedi.

Amber Çay Eynesil Belediyespor-Ay-
valıkgücü Belediyespor karşılaşması 11 
Eylül 2022 Pazar günü saat 15.30’da 
Vakfıkebir İlçe Stadı’nda oynanacak.

Geride bıraktığımız sezonda tarih yazarak şampiyon olan ve 3. Lige 
yükselme başarısını gösteren Eynesil Belediyespor, kupasına kavuşuyor

SANA COK YAKISACAK
Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez mücadele ettiği BAL ligini şampiyon tamamlayan play-

off maçlarında 3.Lig’e yükselen temsilcimiz Amber Çay Eynesil Belediyespor, ligin 2 hafta-
sında oynayacağı Ayvalıkgücü Belediye maçı öncesi şampiyonluk kupasını alacak.

Giresunspor’un bay geçeceği 7.haf-
tanın ardından lige milli maç arası ve-
rilecek.Spor Toto Süper 
Lige Bitexen Gire-
sunspor ligin 7.haftasın-
da Fatih Karagümrük’le 
İstanbul’da karşılaşa-
cak. Giresunspor’un 
bay geçeceği 7.hafta-
nın ardından lige milli 

maç arası verilecek. Ay Yıldızlı Milli 
Takımımızın Lüksemburg ve Faroe 

Adaları ile oynayacağı 
maçlardan dolayı lige 
bir hafta ara verilecek. 
15 günlük arada takı-
mımızın eksik yönlerini 
kapatması ve zaman 
kazanması adına ara 
ilaç gibi gelecek.

iLAC GiBi ARA!


