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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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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 
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GİFOD FAALİYETLERİNE 
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YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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GİRESUNDA 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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ALİ OKUSAL
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YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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Palyatif Bakım

GİRESUN’UN 
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EKSİSİ 

(Yazısı Sayfa 4’te)

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

HASTA DÜŞTÜK 
GELMEDİN!..

BARİ CAN 
VERENDE GEL!..

(Yazısı Sayfa 5’te)

Mustafa Torun

Tatbikat Göz Kamaştırdı
Giresun Eğitim Araştırma 

Hastanesi afet tatbikatı yap-
tı.Tatbikatın başarı düzeyi 
yetkilileri tatmin ederken,-
Hastane idaresi emeği 
geçenleri kutlayarak”Afet 
durumlarında tatbikatlar 
ve eğitimler çok büyük bir 
öneme sahiptir. Bu nedenle 
hastanemizde 2022 yılı faa-
liyet takviminde planlanmış 
olan hastane afet planı ma-
sabaşı tatbikatı ve fonksiyo-
nel (saha) tatbikatı 5 Ekim 
Çarşamba günü saat 13.00 
de gerçekleşmiştir. 2’DE

Denizhan Usta Ve Ekibi 
Çalgan Ve Şenel’i Dinledi

Milliyetçi Harekât Partisi Gi-
resun Merkez İlçe Başkanı 

Denizhan Usta ve yönetim kurulu 
üyeleri geride kalan haftada 
görevine yeni başlayan Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
İsmail Çalgan ve Merkez Muhtar-
lar Derneği Başkanı Tülin Şenel’i 
ziyaret etti. SAYFA 2’DE

Batlama Küçük 
Sanayisi sitesi 
esnafının yıllar-

dır kaderine terk edildiğini 
anlatan Çelebi, “Ben de 
bu bölgede esnafım.Bu yol 
kapalı olunca adeta sinek 
avlıyoruz.Afet olan ilçeler 
yeniden inşaa ediliyor ama 
bizim çilemiz sürüyor.Ben bir 
siyasetçi olmanın yanında 
esnaf olarak derdime çare 
üretilmesini bekliyorum”dedi

Bölgede 2 belde belediye-
sinin kapatılması nedeniyle 
başta yol ,doğalgaz,altyapı 
konularında yörenin mağdur 

edildiğini anlatan Çelebi”-
Ben artık söz yerine icraat 
görmek istiyorum.15 yılda 
bizlere defalarca söz verildi.

Her yöreye hizmet gidiyor 
ama Batlama Vadisi yap-boz 
tahtasına döndü.Bu yolu 
daha kaç defa yıkıp yapa-
caklar.Yörede bu işleri takip 
edecek bir kaymakam ve 1 
belediye Başkanı olmaması 
nedeniyle bu sorunlar 20-25 
yıldır yerinde sayıyor. 30’a 
yakın köyü olan bir vadide 
tüm atık sular Batlama de-
resini su içilmez hale getirdi.
Bu kadar köy için bir beledi-
ye bile kurulmazsa,yapılan 
konutların atıkları ile altyapı 
çalışmalarını kim yapabilir. 

SAYFA 3’TE

Batlama Küçük Sanayi esnafının çile çektiğini anlatan Çelebi, “Yolların resmini çekip yerel medyaya 
gönderdim.25-30 yılda çok sözler verildi ama unutuldu. Artık esnaf ve muhtarların sesi duyulsun”dedi

iCiN iLAVE ODENEK CAGRISI
CELEBi’DEN MUHTARLAR

Yeniden Refah 
Partisi Giresun İl 
Başkan Yardım-

cısı Fatih Çelebi, 
Batlama girişi ile 

Küçük Sanayisi 
sitesi arasındaki 
yolda ki inşaatın 

esnafı perişan 
ettiğini öne sürdü

Ekim Ayı 
Meclis 

Toplantısı 
Yapıldı

SAYFA 2’DE

BiLGi EVLERiNDE YENi DONEM
KAYITLARI BASLADI

Giresun Be-
lediyesi’nin 

faaliyete geçirdiği ve 
önce Aksu, ardından 
ise Kumyalı’da hizmet 
vermeye başlayan bilgi 
evlerinin ardından, şim-
di de Çıtlakkale Mahal-
lesi Sönmez Sokak’ta 
yapımı tamamlanan 
bilgi evi faaliyete geçti.2’DE
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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

210 Ekim 
2022 Pazartesi www.giresungundem.com
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 
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OFİS İÇİN ELEMAN ARANIYOR
Ofiste çalışmak üzere iyi derecede Bilgisayar 

kullanabilen Bayan Eleman Aranmaktadır         Tel :0532-4917751

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

İŞ İLANI

Göz kamaştırdı

Hazırlanan senaryo 
gereği Reanimasyon 2 

yoğun bakımda çıkan yangın-
da hastane personellerimiz 
ve kırmızı kod ekibimiz ilk 
müdahaleyi yapmışlardır. 112 
, UMKE ,Giresun Belediyesi  
İtfaiye Müdürlüğü , Giresun 
Emniyet Müdürlüğü kurum-
larımızın da katılım sağladığı 
tatbikatta hastanemizde kısmi 
tahliye yapılarak yangın çıkan 
alan boşaltılmıştır. Yönetim 
ekibimiz, Hastane Afet Birimi 
ve Sivil Savunma Birimimizin 
ortak çalışmasıyla gerçekle-
şen tatbikatta; Başhekimimiz 

Doç. Dr Fazıl Kulaklı , “Hasta-
nemiz olası bir afet durumuna 
hazırlıklı ve tedbirli olmak için 
tüm olasılıkların değerlen-
dirilmesi ve çalışanlarımızın 
eğitilmesi için çalışmalarımıza 
aralıksız devam etmektedir. 
Bu bağlamda  Başarı ile 
tamamlanan tatbikatımıza 
katılan İl Sağlık Müdürlüğü 
Yetkililerine, Emniyet Teşkilatı-
mıza, UMKE Ekiplerine ve 112 
Başhekimliğine, İtfaiye Mü-
dürlüğüne ve katılım sağlayan 
tüm personelimize  teşekkür 
ederiz.” İfadelerine yer verdi.

Haber: Fatma Uğurlu

Ekim Ayı Meclis 
Toplantısı Yapıldı
Keşap Belediyesi Ekim 

Ayı Meclis toplantısı, 
Keşap Belediye Başkanı 
Mehmet Emür Başkanlığın-
da yapıldı. Meclis üyeleri, 
gündemde bulunan madde-
leri 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 maddele-
ri, oy birliğiyle karara bağ-
landı. Ayrıca Belediye Meclis 
Üyeleri ve birim müdürleri ile 
birlikte ekip olarak Keşap’a 
yapılacaklar ile ilgili istişare 
yapıldı.

Toplantı meclis üyelerinin 
dilek ve temennilerini iletmeleri 
ile son buldu.

EĞLENEREK 
ÖĞRENMEYE DEVAM

Her 3 bilgi evinde de yeni 
dönem kayıtları başlarken, 
etkinliklerden yararlanmak 
isteyen öğrenciler, 10-24 Ekim 
tarihleri arasında bilgi evlerine 
giderek kayıtlarını yaptırabi-
lecek.

Bilgi Evleri’nde çocuk ve 
gençler bilgiye daha kolay 
ulaşıyor, kendilerini geliştirme 
ve boş zamanlarını değer-
lendirme imkanı sağlanıyor. 
Bilgisayar ve internete ulaşma 
fırsatı olmayan çocuklara bu 
imkan sunuluyor. Kitap okuma 
alışkanlığı yaygınlaştırılıyor, 
ders çalışma ortamları müsait 
olmayan çocuklara çalışma 
ortamı sağlanıyor. Kültürel ve 
sosyal hayatın gelişmesine 
yardımcı olunarak çocuklara 
rehberlik ediliyor.

Sokak oyunları, eva 

tasarım, gitar, drama, resim, 
piyano, bilişim ve internet, 
bağlama, robotik kodlama, 
satranç, ritim, akıl ve zeka 
oyunları, seramik, ebru, 
keman, kemençe, keçe, halk 
oyunları ve taş boyama faali-
yetleri uygulanıyor.

Bilgi evlerinde öğrencile-
re yönelik her türlü imkânı 
olan güzel bir eğitim ortamı 
hazırladıklarını ve bekledik-
lerinden daha fazla ilgiyle 
karşılaştıklarını bildiren 
Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu: “Çocuklarımız ve 
gençlerimiz için sosyal alan 
oluşturuyoruz. Bilgi Evlerimiz 
çocuk ve gençlerimize çok 
önemli hizmetler veriyor. 
Öğrencilerimiz kitap okuyup, 
ders çalışıp, dersleri için 
gerekli olacak birçok bilgiye 
buradan ulaşabiliyor. Buraya 
gelen her öğrencimizi, kendi 

çocuğumuz gibi 
görüp ona göre 
eğitip donatacak 
ve onlara sahip 
çıkıyoruz. Bu proje 
gibi çocuklarımız 
için daha birçok 
proje yapmayı 
planlıyoruz.’’ diye 
konuştu.

Müdür Çalgan’a göre-
vinde kolaylıklar di-
leyen MHP’li heyet, 

Dernek Başkanı Şenel’den ise 

muhtarların talep ve önerilerini 
dinledi.

Her iki ziyaret hakkında 
açıklamalarda bulunan MHP 

Giresun Merkez İlçe Başkanı 
Usta, “Haftalık toplantılarımız 
sonunda belli bir program 
dâhilinde sahada olmaya 
çalışıyoruz. Öncelikle Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü-
müz İsmail Çalgan sonrasında 
Merkez Muhtarlar Derneği 
Başkanı Tülin hanımı ziyaret 
ettik. Kıymetli müdürümüze 
görevinde başarılar dileyerek, 
ortak akılla hareket edilmesi 
hususunda görüş alışverişinde 
bulunduk. Samimi misafirper-
verliği için kendisine teşekkür 

ediyorum. Yine Merkez Muh-
tarlar Derneğimizi ziyaret ede-
rek, muhtarlarımızla bir araya 
geldik. Muhtarlarımız bizim için 
çok önemli ve değerlidir. Tülin 
hanıma her zaman yanların-
da olduğumuzu ifade ederek, 
çalışmalarında kolaylıklar 
diledik.” dedi.

 Usta, önümüzdeki günlerde 
farklı programlar da yapacak-
larını altını çizerek, mahalle ve 
esnaf ziyaretleri yaparak, tüm 
talep ve istekleri dinleyecekle-
rini ifade etti.

Denizhan Usta Ve Ekibi 
Çalgan Ve Şenel’i Dinledi

BiLGi EVLERiNDE YENi DONEM
KAYITLARI BASLADI

Giresun’da kurulan 
fındık kırma, kavurma 
ve paketleme gibi 

işlemlerin gerçekleştirildiği mikro 
işletmeler sayesinde üreticinin 
geliri artarken, istihdama da 
katkı sağlanıyor

Giresun Ziraat Odası Başkanı 
Nurittin Karan: - “Şu anda ilimiz-
de 50’ye yakın mikro işletme 
mevcut”

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN 
YETGİN - Giresun’da fındık 
üreticileri kurdukları mikro işlet-
melerle fındığa değer katarken, 
gelirlerini de artırıyor.

Son yıllarda sayısı artan 
fındık kırma, kavurma ve 
paketleme işletmeleri, köy ve 
mahallerde faaliyet gösteriyor. 
Üreticiler işlenerek katma değeri 
artırılan ürünleri sosyal medya 
ve internet siteleri aracılığıyla 
da satarak, daha fazla kazanç 
sağlıyor.

“Üretici yüzde 50 
daha fazla kazanç 
sağlayabilir”

Giresun Ziraat Odası Başkanı 
Nurittin Karan, AA muhabirine, 
üreticilerin fındıkta gelirini artı-
rabilmek için mikro işletmelere 
yöneldiğini söyledi.

Bu durumun istihdama da 
katkı sağladığını ifade eden 
Karan, “Aileden 3-5 kişi istihdam 
ediliyor. Burada asıl hedef işlet-
melerde bölgenin fındığını kırıp, 
kavurup, mamul haline getirip, 
satmak. Mikro işletmeler fındığa 
katkı sağlıyor. Şu anda ilimizde 
50’ye yakın mikro işletme mev-
cut. İlerleyen dönemde sayısı 
artabilir.” dedi.

Mikro işletmelerin büyük 
kısmının Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme ve Destek-
leme İdaresi Başkanlığı (KOS-
GEB) tarafından desteklendiğini 
belirten Karan, üreticilerin böy-
lelikle çok kaynak harcamadan 

işletme sahibi olabildiğini anlattı.
Karan, bunun güzel bir uy-

gulama olduğunu dile getirerek, 
ancak işletme açarken bölgenin 
üretim miktarının da dikkate 
alınması gerektiğini kaydetti.

Üreticinin kendi fındığını kırıp, 
sattığında daha fazla gelir elde 
ettiğini belirten Karan, “Böylelik-
le işletme karı üreticiye kalmış 
oluyor. Üretici yüzde 50 daha 
fazla kazanç sağlayabilir. Bu 
konuda şirketleşenler, kırma 
tesisinin yanında satış noktası 
oluşturanlar var. Bu giderek 
daha aktif hale gelecektir. Bu 
işi başarıyla yürüten işletmeler 
oldukça devamının geleceğini 

düşünüyoruz.” diye konuştu.

“Bu işten hem biz 
kazanç sağlıyoruz hem 
de üreticiler”

Piraziz ilçesinin Aydere Ma-
hallesi’nde KOSGEB ile Doğu 
Karadeniz Projesi (DOKAP) 
Bölge Kalkınma İdaresi’nden 
destek alarak ablası ile tesis 
kuran Damla Öztürk, fındık 
toplarken ürünü değerlendirme 
fikrinden yola çıkarak 5 yıl önce 
bu işe başladıklarını söyledi.

İlk zamanlarda elle kırdıkları 
fındığı kavurarak sosyal medya 
üzerinden sattıklarını belirten 
Öztürk, ilerleyen yıllarda devlet 
desteği ile makine alarak işi 
büyüttüklerini anlattı.

Öztürk, fındığı naturel, iç ve 
ezme olarak işleyip, satışını 
yaptıklarını ifade ederek şöyle 
dedi: “Bu işten hem biz kazanç 
sağlıyoruz hem de üreticiler. 
Fındık sıfır atık ürün. Bahçe-
den topluyoruz. Yaşlı dallar 
kesiliyor, kışın yakacak oluyor. 
Kırdığımız kabuk da sobada 
yakılıyor. Fındık hiçbir şekilde 
çöpe gitmiyor.”

Öztürk, kurdukları işletmede 
iki kadına da istihdamını sağla-
dıklarını sözlerine ekledi.

Üreticiler kurdukları işletmelerde 
fındığa artı değer katıyor!..



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

310 Ekim 
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Aynı şeyi tekrar tekrar yapıp, 
farklı sonuçlar beklemek, tuhaflık  
belirtisidir.

Rita Mae Brown
“Bu söz  Rita Mae Brown’ın 

1983 tarihli “Sudden Death” 
kitabındaki hayali bir karakter 
olan Jane Fulton tarafından 
söylenmektedir. Söz, yaygın ola-
rak iddia edilenin aksine, Albert 
Einstein’a ait değildir. (Michael 

Becker)”
Ne kadar doğru bir tespit. 

Yukarıdaki tümceyi anımsa-
yınca;AKLIMA HERZAMAN 
“YETMEZ AMA EVETÇİLER VE 
EKMELEDDİN İHSANOĞLU’ 
NUN ADAYLIĞI” GELİR. GİDİP 
TIPIŞ TIPIŞ OY VERMEMİZ AK-
LIMA GELİR. KAHROLURUM. 
Bir Tıp Doktoru olarak keşke 
ülkemiz gelişmiş, çağdaş, laik 

bir ülke olsa da, bizlerde sadece 
kendi alanımızla ilgili yazı yazsak 
diye düşünürüm!…

Saygıdeğer Ana Muhalefet  
Partisi Başkanımız,çoğumuzun 
kişiliği ile takdirini kazanan sayın 
liderimiz, sağa kayarak sağdan 
oy almak istemektedir. Böylece 
partiye yeni bir düzen ve yön 
vermek istediğini deklare etmiş, 
partililerden destek istemiş, bana 
engel olmayın demiştir. Son 
Başörtü meselesini gündeme 
taşıyıp,giderek “Altılı Masadaki 
5 Partiye” benzemeye çalıştığını 
da acı bir şekilde gözlemekteyiz. 
Aklıma gelmişken söyleye-
yim;  Bu “Başörtü Konusunda”  
altılı masanın  önemli unsuru 
konumundaki diğer sayın parti 
başkanımız ise“Kapanmış yara-
ların üzerinde konuşmayı doğru 
bulmuyorum. Türkiye’nin çok acil 
çözüm bekleyen sorunları var” 
demiş, ve takdir toplamıştır.

Ana muhalefetimiz bu yolla 
oylarını  arttırıp, İktidar karşı-
sında başarılı olacağını düşün-
mektedir. Sizleri bilmem ama 
bir hekim olarak ben bunun 
olacağını sanmıyorum. Umarım 
yanılırım. Sağa kayarak başa-
rılı olunabileceği düşünülüyor-
sa(çoğumuz sabırla izliyor ve 
seyrediyoruz), bana göre  ve bir 
sağlıkcı gözlüğü ile teşhis doğru 
değildir. Yoğun bakımda can 
çekişen insanlarımızı kaybede-
biliriz. Avrupa sosyal demokrat 
partilerinde bu anlayış uzunca 
bir süre uygulandı ve başarısız 
olunduğu gözlendi. Bu  partilerin 
çoğu sınıfta kaldı.

Siyasi hayatımızda bu görevi 
gören partiler zaten yeterince 
var. Önemli olan EMEKTEN 
YANA, EVRENSEL VE ULUSAL 
değerleri birleştirecek bir Sosyal 
demokrat parti olabilmektir. Buda 
daha önce defalarca belirttiğimiz  

gibi gerçek solun güçlenmesin-
den etkilenecek ve gelişebilecek 
bir süreçtir. 

Ana muhalefet partimizin 
1960’lı yıllarda utanıp, çekine-
rek, mahcubiyet içinde girdiği 
ortanın solu çizgisini, günümü-
ze uyarlamalı ve evrensel sol 
değerleri mutlaka benimsemelidir 
diyor ve bunda ısrar ediyoruz. 
SOSYALİST SOL İLE DİĞER 
SOLDA YER ALAN PARTİLERİ 
DOĞAL İTTİFAK GÖREN  bir 
anlayışta olmak, Demokrasi ve 
İnsan Hakları ortak paydasında 
diğer sağ partilerle işbirliği içinde 
olmak gerekir.

Pandemi koşullarında yaşadı-
ğımız bu günlerde; Çok üzülerek 
belirtmek isterim ki yoksul gide-
rek daha da yoksullaşarak, işsiz-
lik giderek artmıştır. İnsanlarımız 
adeta yaşam savaşı vermektedir. 
Mıknatıs gücü olması gereken 
“Sosyalist Sol “da maalesef 

toparlanamayarak,  çekim gücü 
olamamıştır. Yurtsever insanların 
çoğu; Ana Muhalefet Partisi’nin 
biran önce toparlanıp sol bir 
programla dizginleri ele almasını 
beklemektedir. Bunu milyonlar 
istemektedir. Bunun için nesnel 
koşullar vardır. Ana Muhalefet 
Partimiz biran önce seçimleri 
kazanıp iktidar olmalıdır. Beklenti 
budur. Canım Ana Muhalefer 
Partisi  bu gidişle başkanlık 
seçimini bizler can verdiğimizde 
mi kazanacak demeden kendimi 
alamıyorum. Yukarıda sözlerini 
aldığım güzelim Diyarbakır Tür-
küsü yarım kalmadan,yazımızı 
Celal Güzelses Ustamızın bu 
ezgisi ile bitirelim!..

Alma Al Olanda Gel (Anam)
Ayva Nar Olanda Gel
Hasta Düştüm Gelmedin 

(Anam)
Bari Can Verende Gel
Sevgilerimle…

HASTA DÜŞTÜK GELMEDİN!..
BARİ CAN VERENDE GEL!..

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Hayri Temür

Hasan ÖZGEN
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Yalçın Korkmaz
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Serap Cantürk
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Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 
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Nuri Bereket
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Nimet Sürücü
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Mustafa Kıran
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Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

DR. Mustafa Torun
Enfeksiyon Hastalıkları ve 

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 

mtorun3@gmail.com

Zerrin Kasap’tan 
Serebral Parsi 

Uyarısı

Giresun İl Sağlık Müdürü 
Doç Dr. Muhammet Bulut, 
Giresun Üniversitesi Kadın 
Doğum ve Çocuk Hasta-
lıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Başhekimi 
Doç. Dr. Berkan Şahin ve 
Giresun Üniversitesi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Başhekimi Doç. Dr. Fazıl 
Kulaklı,  Giresun Üniver-
sitesi Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastalıkları Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 
bulunan Pediatrik Reha-
bilitasyon ünitesini ziyaret 
ederek serebral palsili 
çocuklarla buluştu.Daha 
sonra ise;Eğitim Araştırma 
Hastanesi  Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Ana Bilim 
Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. 
Üyesi Zerrin Kasap ile 
serebral palsiyi anlattı.

Kasap, “Serebral palsi, 
gebelikte veya doğumdan 
sonraki ilk birkaç yılda 
bebeğin beyninde gelişen 
bir hasar sonucu ortaya 
çıkmaktadır. Bu hasara 
bağlı olarak çocuklarda 
hareket ve duruş bozuk-
lukları, nöbetler, duyu, algı, 
iletişim ve davranış bozuk-
lukları görülebilmektedir. Bu 
nedenle birden çok branş 
ile ortaklaşa takip gerekti-
ren bir hastalıktır. İlerleyici 
bir hastalık olmamasına 
rağmen hasarın kalıcı 
olması nedeniyle tedavisi 
ömür boyu devam etmek-

tedir. Hastalığın erken 
tanınması ve rehabilitasyon 
uygulamalarına erken baş-
lanması, fonksiyonel kaybın 
minimal düzeyde tutulması 
açısından çok önemlidir.

Biz çocuk hastanemizde 
pediatrik branşlar, ortopedi, 
çocuk ve ergen psikiyatrisi 
ile iş birliği içerisinde bu 
hastalığı kapsamlı olarak 
takip etmekteyiz. Yalnızca 
çocuk hastaları kabul ettiği-
miz pediatrik rehabilitasyon 
ünitemizde fizyoterapistle-
rimiz Ebru Yavuzer, Pınar 
Akyol, Ayşe Taşkıran ve 
konuşma terapistimiz Emi-
ne Bahar ile rehabilitasyon 
programlarımızı yürütüyo-
ruz. Tedavide; fizik tedavi 
ve egzersiz uygulamala-
rından, yardımcı cihaz-
lardan, spastisiteye (aşırı 
kas kasılmalarına) yönelik 
ilaç tedavileri ve kas içi 
toksin uygulamalarından 
faydalanıyoruz. Uygun 
çocuklarımızda botulinum 
toksin (botox) uygulamala-
rını, anestezi ekibimizin de 
desteği ile, genel veya lokal 
anestezi altında uyguluyo-
ruz. 

Serebral palsili çocukları-
mızın engelliliklerini en aza 
indirmek, sosyal yaşama 
katılımlarını arttırmak, ufak 
müdahalelerle hayat kalite-
lerini iyileştirmek en büyük 
amacımız.”dedi. 

Haber: Osman Yılmaz

Özel İdare’den her 
köye ayrılan 100 
bin TL ile elektrik 

giderleri bile karşılanmıyor artık.
Çoğu muhtar zorda ve ödenek 
bulamıyor yörede.Batlama Va-
disi muhtarlarına ilave ödenek 
olsun versinler.Diğer yöreler 
kaymakamlıkla ayrı ödenek 
alıyor.Belediyeler ile ayrı ödenek 
alıyor.Yani arada üçte bir kadar 
adaletsiz ödenek dağıtımı olu-

yor.Ya bütünşehir yapsınlar veya 
bu yöreye bir kaymakamlık ve 
bir belediye kursunlar.Batlama 
Deresi’nde insanlar önceden su 
içerdi.Şimdi 30’a yakın köyde 
çoğu su şebekesi ihtiyaca cevap 
vermiyor.Ben yöre halkının 
yetiştirdiği bir siyasetçi ve esnaf 
olarak yetkilileri göreve çağırıyo-
rum.Bu resimleri kendim çektim 
ve yerel basına gönderdim.Çün-
kü Sanayi esnafı olarak canımız 

yanıyor.3 km yol bu kadar mı 
uzar?.Bu işte umarım art niyet 
yoktur.Çaldağ-Erimez yolu için 
gönderilen ödenek 2014’ten beri 
ortada yok.Tarihi Erimez-Çaldağ 
yoluna 25 yılda 1 karış beton 
çok görüldü.Özel İdare ödenek-
leri ile sahile park bahçe yapılı-
yor ama Çaldağ-Erimez yolu için 
beton bulunamıyor.Bu yörenin 
sahibi kim?”diye sordu:

Haber: Hakan Çelebi

Batlama Küçük Sanayi esnafının çile çektiğini anlatan Çelebi, “Yolların resmini çekip yerel medyaya 
gönderdim.25-30 yılda çok sözler verildi ama unutuldu. Artık esnaf ve muhtarların sesi duyulsun”dedi

iCiN iLAVE ODENEK CAGRISI
CELEBi’DEN MUHTARLAR
Yeniden Refah Partisi Giresun İl Başkan Yardımcısı Fatih Çelebi, Batlama girişi ile 
Küçük Sanayisi sitesi arasındaki yolda ki inşaatın esnafı perişan ettiğini öne sürdü

GİRESUN (AA) - Cenazesi 
yakınları tarafından alınarak 
Eynesil’in Kekiktepe köyüne 
getirilen Tokaç (32) için Orta 
Mahalle Camisi’nde cenaze 
töreni düzenlendi.

Törene, Tokaç’ın ailesi ve 

yakınlarının yanı sıra Görele 
Belediye Başkanı Tolga Erener 
ile vatandaşlar katıldı.

Tokaç’ın cenazesi, cuma 
vakti kılınan cenaze nama-
zının ardından köydeki aile 
kabristanlığına defnedildi.

Ersin M. (35), 23 Eylül akşa-
mı, yaklaşık 5 ay önce boşan-
dığı Burcu Tokaç’ın kız kar-
deşiyle yaşadığı eve gelmiş, 
tartıştığı kadını darbettikten 
sonra silahla yaralamıştı.

Sağlık ekiplerince Göztepe 

Eğitim ve Araştırma Hastane-
sine kaldırılan Tokaç, müdaha-
leye karşın önceki gün hayatı-
nı kaybetmişti.

Olaydan sonra gözaltına alı-
nan Ersin M, sevk edildiği adli 
makamlarca tutuklanmıştı.

İstanbul’da öldürülen kadının cenazesi 
memleketi Giresun’da toprağa verildi

İstanbul Çekmeköy’de eski kocası tarafından silahla vurulan ve 12 gün tedavi gördüğü hastanede 
yaşamını yitiren Burcu Tokaç’ın cenazesi, memleketi Giresun’un Eynesil ilçesinde toprağa verildi.

GİRESUN (AA) - Espiye L Tipi Kapalı 
Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesin-
de hayırsever Aydın Kaşıkçı tarafından 
yaptırılan caminin açılışına, Espiye Kay-
makamı Taner Tengir, Belediye Başkanı 
Mustafa Karadere, İl Müftüsü Ramazan 
Topcan, Espiye Müftüsü Osman Gülbe, 
Giresun Adalet Komisyonu Başkanı Ah-
met Soycan katıldı.

Kaymakam Tengir, caminin yapımında 
emeği geçen hayırsever Kaşıkçı’ya teşek-
kür ederek, plaket takdim etti.

Cami, müftü Gülbe’nin yaptığı dualar 
ile ibadete açıldı.

Aydın Kaşıkçı Camisi ibadete açıldı
Espiye’de Aydın Kaşıkçı Camisi düzenlenen törenle ibadete açıldı
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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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yoğurtları bir telefonla evinize 
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“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

gibidir… Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, 
eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.” (Hz. Mevlana)
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Tiyatrosu tarafından Vahit Sütlaş 
Sahnesi'nde her hafta Çarşamba ve 
Cuma günleri saat 20.00'da 
Ebegümeci adlı müzikli komedi 
oyunu ve her Pazar saat 12.00'da 
'Kitap Su ile Tablet Can' adlı çocuk 
oyunu sergileniyor.

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

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

kullanabilen Bayan Eleman Aranmaktadır         Tel :0532-4917751

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

İŞ İLANI

Göz kamaştırdı

Hazırlanan senaryo 
gereği Reanimasyon 2 

yoğun bakımda çıkan yangın-
da hastane personellerimiz 
ve kırmızı kod ekibimiz ilk 
müdahaleyi yapmışlardır. 112 
, UMKE ,Giresun Belediyesi  
İtfaiye Müdürlüğü , Giresun 
Emniyet Müdürlüğü kurum-
larımızın da katılım sağladığı 
tatbikatta hastanemizde kısmi 
tahliye yapılarak yangın çıkan 
alan boşaltılmıştır. Yönetim 
ekibimiz, Hastane Afet Birimi 
ve Sivil Savunma Birimimizin 
ortak çalışmasıyla gerçekle-
şen tatbikatta; Başhekimimiz 

Doç. Dr Fazıl Kulaklı , “Hasta-
nemiz olası bir afet durumuna 
hazırlıklı ve tedbirli olmak için 
tüm olasılıkların değerlen-
dirilmesi ve çalışanlarımızın 
eğitilmesi için çalışmalarımıza 
aralıksız devam etmektedir. 
Bu bağlamda  Başarı ile 
tamamlanan tatbikatımıza 
katılan İl Sağlık Müdürlüğü 
Yetkililerine, Emniyet Teşkilatı-
mıza, UMKE Ekiplerine ve 112 
Başhekimliğine, İtfaiye Mü-
dürlüğüne ve katılım sağlayan 
tüm personelimize  teşekkür 
ederiz.” İfadelerine yer verdi.

Haber: Fatma Uğurlu

Ekim Ayı Meclis 
Toplantısı Yapıldı
Keşap Belediyesi Ekim 

Ayı Meclis toplantısı, 
Keşap Belediye Başkanı 
Mehmet Emür Başkanlığın-
da yapıldı. Meclis üyeleri, 
gündemde bulunan madde-
leri 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 maddele-
ri, oy birliğiyle karara bağ-
landı. Ayrıca Belediye Meclis 
Üyeleri ve birim müdürleri ile 
birlikte ekip olarak Keşap’a 
yapılacaklar ile ilgili istişare 
yapıldı.

Toplantı meclis üyelerinin 
dilek ve temennilerini iletmeleri 
ile son buldu.

EĞLENEREK 
ÖĞRENMEYE DEVAM

Her 3 bilgi evinde de yeni 
dönem kayıtları başlarken, 
etkinliklerden yararlanmak 
isteyen öğrenciler, 10-24 Ekim 
tarihleri arasında bilgi evlerine 
giderek kayıtlarını yaptırabi-
lecek.

Bilgi Evleri’nde çocuk ve 
gençler bilgiye daha kolay 
ulaşıyor, kendilerini geliştirme 
ve boş zamanlarını değer-
lendirme imkanı sağlanıyor. 
Bilgisayar ve internete ulaşma 
fırsatı olmayan çocuklara bu 
imkan sunuluyor. Kitap okuma 
alışkanlığı yaygınlaştırılıyor, 
ders çalışma ortamları müsait 
olmayan çocuklara çalışma 
ortamı sağlanıyor. Kültürel ve 
sosyal hayatın gelişmesine 
yardımcı olunarak çocuklara 
rehberlik ediliyor.

Sokak oyunları, eva 

tasarım, gitar, drama, resim, 
piyano, bilişim ve internet, 
bağlama, robotik kodlama, 
satranç, ritim, akıl ve zeka 
oyunları, seramik, ebru, 
keman, kemençe, keçe, halk 
oyunları ve taş boyama faali-
yetleri uygulanıyor.

Bilgi evlerinde öğrencile-
re yönelik her türlü imkânı 
olan güzel bir eğitim ortamı 
hazırladıklarını ve bekledik-
lerinden daha fazla ilgiyle 
karşılaştıklarını bildiren 
Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu: “Çocuklarımız ve 
gençlerimiz için sosyal alan 
oluşturuyoruz. Bilgi Evlerimiz 
çocuk ve gençlerimize çok 
önemli hizmetler veriyor. 
Öğrencilerimiz kitap okuyup, 
ders çalışıp, dersleri için 
gerekli olacak birçok bilgiye 
buradan ulaşabiliyor. Buraya 
gelen her öğrencimizi, kendi 

çocuğumuz gibi 
görüp ona göre 
eğitip donatacak 
ve onlara sahip 
çıkıyoruz. Bu proje 
gibi çocuklarımız 
için daha birçok 
proje yapmayı 
planlıyoruz.’’ diye 
konuştu.

Müdür Çalgan’a göre-
vinde kolaylıklar di-
leyen MHP’li heyet, 

Dernek Başkanı Şenel’den ise 

muhtarların talep ve önerilerini 
dinledi.

Her iki ziyaret hakkında 
açıklamalarda bulunan MHP 

Giresun Merkez İlçe Başkanı 
Usta, “Haftalık toplantılarımız 
sonunda belli bir program 
dâhilinde sahada olmaya 
çalışıyoruz. Öncelikle Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü-
müz İsmail Çalgan sonrasında 
Merkez Muhtarlar Derneği 
Başkanı Tülin hanımı ziyaret 
ettik. Kıymetli müdürümüze 
görevinde başarılar dileyerek, 
ortak akılla hareket edilmesi 
hususunda görüş alışverişinde 
bulunduk. Samimi misafirper-
verliği için kendisine teşekkür 

ediyorum. Yine Merkez Muh-
tarlar Derneğimizi ziyaret ede-
rek, muhtarlarımızla bir araya 
geldik. Muhtarlarımız bizim için 
çok önemli ve değerlidir. Tülin 
hanıma her zaman yanların-
da olduğumuzu ifade ederek, 
çalışmalarında kolaylıklar 
diledik.” dedi.

 Usta, önümüzdeki günlerde 
farklı programlar da yapacak-
larını altını çizerek, mahalle ve 
esnaf ziyaretleri yaparak, tüm 
talep ve istekleri dinleyecekle-
rini ifade etti.

Denizhan Usta Ve Ekibi 
Çalgan Ve Şenel’i Dinledi

BiLGi EVLERiNDE YENi DONEM
KAYITLARI BASLADI

Giresun’da kurulan 
fındık kırma, kavurma 
ve paketleme gibi 

işlemlerin gerçekleştirildiği mikro 
işletmeler sayesinde üreticinin 
geliri artarken, istihdama da 
katkı sağlanıyor

Giresun Ziraat Odası Başkanı 
Nurittin Karan: - “Şu anda ilimiz-
de 50’ye yakın mikro işletme 
mevcut”

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN 
YETGİN - Giresun’da fındık 
üreticileri kurdukları mikro işlet-
melerle fındığa değer katarken, 
gelirlerini de artırıyor.

Son yıllarda sayısı artan 
fındık kırma, kavurma ve 
paketleme işletmeleri, köy ve 
mahallerde faaliyet gösteriyor. 
Üreticiler işlenerek katma değeri 
artırılan ürünleri sosyal medya 
ve internet siteleri aracılığıyla 
da satarak, daha fazla kazanç 
sağlıyor.

“Üretici yüzde 50 
daha fazla kazanç 
sağlayabilir”

Giresun Ziraat Odası Başkanı 
Nurittin Karan, AA muhabirine, 
üreticilerin fındıkta gelirini artı-
rabilmek için mikro işletmelere 
yöneldiğini söyledi.

Bu durumun istihdama da 
katkı sağladığını ifade eden 
Karan, “Aileden 3-5 kişi istihdam 
ediliyor. Burada asıl hedef işlet-
melerde bölgenin fındığını kırıp, 
kavurup, mamul haline getirip, 
satmak. Mikro işletmeler fındığa 
katkı sağlıyor. Şu anda ilimizde 
50’ye yakın mikro işletme mev-
cut. İlerleyen dönemde sayısı 
artabilir.” dedi.

Mikro işletmelerin büyük 
kısmının Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme ve Destek-
leme İdaresi Başkanlığı (KOS-
GEB) tarafından desteklendiğini 
belirten Karan, üreticilerin böy-
lelikle çok kaynak harcamadan 

işletme sahibi olabildiğini anlattı.
Karan, bunun güzel bir uy-

gulama olduğunu dile getirerek, 
ancak işletme açarken bölgenin 
üretim miktarının da dikkate 
alınması gerektiğini kaydetti.

Üreticinin kendi fındığını kırıp, 
sattığında daha fazla gelir elde 
ettiğini belirten Karan, “Böylelik-
le işletme karı üreticiye kalmış 
oluyor. Üretici yüzde 50 daha 
fazla kazanç sağlayabilir. Bu 
konuda şirketleşenler, kırma 
tesisinin yanında satış noktası 
oluşturanlar var. Bu giderek 
daha aktif hale gelecektir. Bu 
işi başarıyla yürüten işletmeler 
oldukça devamının geleceğini 

düşünüyoruz.” diye konuştu.

“Bu işten hem biz 
kazanç sağlıyoruz hem 
de üreticiler”

Piraziz ilçesinin Aydere Ma-
hallesi’nde KOSGEB ile Doğu 
Karadeniz Projesi (DOKAP) 
Bölge Kalkınma İdaresi’nden 
destek alarak ablası ile tesis 
kuran Damla Öztürk, fındık 
toplarken ürünü değerlendirme 
fikrinden yola çıkarak 5 yıl önce 
bu işe başladıklarını söyledi.

İlk zamanlarda elle kırdıkları 
fındığı kavurarak sosyal medya 
üzerinden sattıklarını belirten 
Öztürk, ilerleyen yıllarda devlet 
desteği ile makine alarak işi 
büyüttüklerini anlattı.

Öztürk, fındığı naturel, iç ve 
ezme olarak işleyip, satışını 
yaptıklarını ifade ederek şöyle 
dedi: “Bu işten hem biz kazanç 
sağlıyoruz hem de üreticiler. 
Fındık sıfır atık ürün. Bahçe-
den topluyoruz. Yaşlı dallar 
kesiliyor, kışın yakacak oluyor. 
Kırdığımız kabuk da sobada 
yakılıyor. Fındık hiçbir şekilde 
çöpe gitmiyor.”

Öztürk, kurdukları işletmede 
iki kadına da istihdamını sağla-
dıklarını sözlerine ekledi.

Üreticiler kurdukları işletmelerde 
fındığa artı değer katıyor!..



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

410 Ekim 
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Fatih TANRIVERDİ
0(530) 514 17 00

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

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

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

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

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

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

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

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

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

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

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

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

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

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

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

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

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

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

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
                                

   ENGİN MEYVACI 

BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

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

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

1 2
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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...

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

Rektör Can, Yerel 
Basına sahip çıktı
Rektörlük makamında ya-

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

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

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

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

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

Merhaba sevgili dostlar, 
Merhaba değerli canlar, 
Bugün sizlerle; 
Mahalli gazetelerimizden 

okuduğum ve beni mutlu 
eden bir haberi paylaşmak 
istiyorum... 

5 Ekim tarihli mahalli 
gazetelerimizden okuduğum 
haberde İl Genel Meclisi 
Üyelerimizden Mehmet YIL-
MAZ, özet olarak diyor ki; 

“Başta sayın valimiz ol-
mak üzere; 

Üniversite, Demokratik 
Sivil Toplum Örgütleri ve 
Kuruluşları, Özel İdare ve İl 
Genel Meclisi Üyeleri, Bele-
diyeler, Siyasi Parti Temsilci-
leri ve Muhtarlarında olacağı 
bir GİRESUN KURULTAYI 
düzenleyelim.” dedikten son-
ra kaybettiğimiz eksikleri ve 
eksilerimizi de özetle şöyle 
sıralıyor; 

“Elimizde-ayağımızda bir 
SEKA Kağıt fabrikamız vardı 
kaybettik... 

Kalem Fabrikasını kapa-
tıp, elden çıkarttık... 

Sunta Fabrikamız vardı, 
kapantı... 

Fiskobirlik Entegre Tesis-

leri dibe vurdu... 
Özel İşletmelerden ‘Baş-

kanlar Gıda’ ve ‘Fatoğulları’ 
yok oldu.’ diye özetledikten 
sonra yine özetle şöyle de-
vam ediyor; 

Eksilerimizi ve artılarımızı 
tespit ederek; 

Kendimize bir yol haritası 
çizelim... 

Neyi yapıp-yapamayaca-
ğımıza birlikte karar vere-
lim... 

Ve aldığımım ‘kararları’ da 
bir ‘sonuç bildirgesiyle’ ka-
muoyuna bildirelim” diyor... 

Şimdi bu önerileri okuyan 
Giresunlular ne düşünür onu 
bilemem ama... 

Şahsen ben bu güzel 
öneriyi zurnanın son deliği 
olsak da... 

Demokratik katılımcılık 
konusunda oyun dışında 
kalsak da... 

Kısacası, hesaba katıl-
masak da; Sonuna kadar 
destekliyorum... 

Hatta hesaba katılma-
yacağımı bile bile -aklımın 
erdiği karar-ilçelerimizle ilgili 
şunların da düşünülmesini 
öneriyorum ve ilçelerimize 

özgü öne çıkan değerleri 
Alucra’dan başlayarak özet 
olarak veriyorum.... 

Alucra ilçemizde; 
Tanıtımı yapılmayan ‘Hay-

ran Kaplıcaları’ var... 
Ve duyurulması gereken;
Birazı Yağlıdere ve fazlası 

Alucra mülki sınırlarında 
olan 1610 yılından kalma ve 
6,5 kilometre uzunluğunda 
‘Hacı Abdullah Duvarı’ da 
‘turizm amaçlı’ tanıtılması 
gerekir... 

Yine birçok Giresunlunun 
da bilmediği; 

Alucra’nın meşhur ‘Oğlak 
Kebabı’ da bir-şekilde tanıtıl-
malı... 

İlçelerimizdeki öne çıkan 
değerleri hızlandırarak saya-
cak olursak... 

Çamoluk ilçemizin; 
Kaledere ve Avarak Kalesi 

de öne çıkarılmalı... 
Yörenin en güzel ‘arı 

balının’ bu ilçede üretildiği 
anlatılmalı... 

Şebinkarahisar İlçemizin; 
Tarihi Kalesi de dokusuna 

uygun tanzim edilerek ‘turiz-
me’ kapılarını açmalı... 

Meryem Ana Manastırı 
gibi ‘Licese Kilisesi’ de ona-
rılmalı... 

Tüm dünyanın tanıdığı 
‘Şebin Cevizi’ ile birlikte 
‘Tamzara Ekolojik Pazar’ 
ürünleri de yapılması dü-
şünülen bu kongrede ele 
alınmalı... 

Eynesil ilçemizin; 
Tarihi Eynesil Kalesi de 

öne çıkarılmalı... 
Yörede en güzel ‘et 

yemeği haşlamasının’ bu 

ilçede yapıldığı cümle aleme 
duyurulmalı... 

Görele ilçemizin; 
Dünyaca ünlü sanatçı-

larının -siyasi görüşlerine 
bakılmaksızın- bir an önce 
ilçe parklarına ‘heykelleri 
yapılmalı’ caddelere isimleri 
yazılmış tabelaları asılmalı... 

Kemençe kültürü bu 
ilçeden yayıldığı herkese 
anlatılmalı... 

Giresun merkez yerleşke-
de; 

Giresun Kalesinin üzerine 
bir ‘Sanat Merkezi’ yapılma-
lı... 

Giresun Adası, salt Gi-
resun il ve ilçelerine değil, 
kıyıda bulunan tüm il ve 
ilçenin ‘motorlarla, kayıklarla’ 
hizmete açılmalı...

Tirebolu ilçemizde bulu-
nan; 

Tarihi Kaleler ilgi çekici 
programlar düzenlenerek 
ziyarete açılmalı... 

Turistik Çay’ının yanında 
meşhur ‘Mezgit Buğlatma-
sı’ da tanıtım programına 
alınmalı... 

Espiye İlçemizde; 
Andoz Kalesi, tarihi ‘Gül 

Burnu’ (Zefre) limanı turizm 
kapsamında görücüye çıka-
rılmalı... 

Meşhur ‘Yedi Değirmenle-

rin’ daha çok tanıtımı yapıl-
malı... 

Espiye Kent Ormanı ve 
Doğa Parkı’nın güzellikleri 
anlatılmalı... 

Yöre insanının bildiği ‘Kıy-
malı Pidesinin’ ülke sathında 
tanıtılmalı... 

Yağlıdere ilçemizin; 
Gölyanı Yaylasının do-

ğal güzelliği koruma altına 
alınmalı... 

Birçok insanın bilmediği 
‘Etli Karalahana Sarmasının’ 
tadı ve lezzetinin tanıtımını 
‘Turizm Yüksek Okulları’ 
yapmalı... 

Çanakçı ilçemizin; 
Karınca Kalesi’de bir an 

önce tarihi dokusuna uygun 
onarılmalı ve ‘Islık Kültürü’ 
yoluyla tarihi ‘Kemer Köp-
rülerini’ görmek için ‘çağrı’ 
yapılmalı... 

Güce İlçemizin; 
Şahan Kalesi, Pehlivan 

Tepesi ve Ağaçbaşı Yaylası-
nın özellikleri ve güzellikleri 
yapılması düşünülen ‘Kong-
rede’ masaya yatırılmalı... 

Keşap İlçemizin; 
Bir köşede saklı kalan 

‘Şahin Kayasına’ karşı-ya-
kadan değil, bizzat yanına 
ulaşılacak yol yapılarak, 
yakından görülebilir şekilde 
ziyarete açılması... 

Yolağza ‘ekmeği’ ve ‘Kuru 
Fasulye’ yemeğinin tanıtıl-
ması... 

Dereli ilçesinin; 
Hisar ve Kuşluhan Kalesi-

nin -tarihi dokusuna uygun- 
restorasyonu yapılıp, ziyare-
te açılması... 

Mavi Göl ve Pınarlar Tra-
vertenlerinin daha profesyo-
nelce tanıtılıp ve ekonomik 
girdi sağlanması... 

Bulancak İlçemizin; 
Acısu Kaya Kilisesinin 

gerekli onarım yapıldıktan 
sonra ‘İnanç Turizmine’ kapı 
aralaması... 

Dikmen Tepesindeki Sos-
yal Hizmet Binasına (Ordu 
da olduğu gibi) Teleferik Sis-
temiyle ulaşım sağlanması... 

Piraziz İlçemizin; 
Şeyh Aziz ve Şeyh İdris 

Türbelerinin turizm kapsamı-
na alınması,,, 

Tiralizade Hasan Bey 
Konağının ‘Kültür konağı’ 
olarak düşünülmesi... 

Izgara Köftesinin kalitesi 
ve nasıl yapıldığı’Turizm 
Yüksek Okulunda’ ders ola-
rak okutulması... 

Vesaire, vesaire... 
Ben aklıma gelenleri ve 

tespit ettiklerimi sıralamaya 
çalıştım... 

Eksik olan ve daha eklen-
mesi olanlar varsa, onu da 
yapılması önerilen ‘Gire-
sun’un Reçetesi Kongresine’ 
davet edilenler düşünsün 
diyor;

Ve sözü size bırakıyo-
rum... 

Buyurun; 
Şimdi söz sırası sizin...

GİRESUN’UN REÇETESİ 
VEYA DA ARTISI EKSİSİ 

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ
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Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol
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Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN
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Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın
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Mürvet KAHYAOĞLU 
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Alper Ali KARA
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Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek
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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

410 Ekim 
2022 Pazartesi www.giresungundem.com
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Çınarlar Mah. Fevzi Paşa Cad. No:20
(Çınarlar Polis Karakolu Karşısı GİRESUN)

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

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

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

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

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

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

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

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

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

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

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

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

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

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

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

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

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

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
                                

   ENGİN MEYVACI 

BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

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

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

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

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

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

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

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

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

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

Merhaba sevgili dostlar, 
Merhaba değerli canlar, 
Bugün sizlerle; 
Mahalli gazetelerimizden 

okuduğum ve beni mutlu 
eden bir haberi paylaşmak 
istiyorum... 

5 Ekim tarihli mahalli 
gazetelerimizden okuduğum 
haberde İl Genel Meclisi 
Üyelerimizden Mehmet YIL-
MAZ, özet olarak diyor ki; 

“Başta sayın valimiz ol-
mak üzere; 

Üniversite, Demokratik 
Sivil Toplum Örgütleri ve 
Kuruluşları, Özel İdare ve İl 
Genel Meclisi Üyeleri, Bele-
diyeler, Siyasi Parti Temsilci-
leri ve Muhtarlarında olacağı 
bir GİRESUN KURULTAYI 
düzenleyelim.” dedikten son-
ra kaybettiğimiz eksikleri ve 
eksilerimizi de özetle şöyle 
sıralıyor; 

“Elimizde-ayağımızda bir 
SEKA Kağıt fabrikamız vardı 
kaybettik... 

Kalem Fabrikasını kapa-
tıp, elden çıkarttık... 

Sunta Fabrikamız vardı, 
kapantı... 

Fiskobirlik Entegre Tesis-

leri dibe vurdu... 
Özel İşletmelerden ‘Baş-

kanlar Gıda’ ve ‘Fatoğulları’ 
yok oldu.’ diye özetledikten 
sonra yine özetle şöyle de-
vam ediyor; 

Eksilerimizi ve artılarımızı 
tespit ederek; 

Kendimize bir yol haritası 
çizelim... 

Neyi yapıp-yapamayaca-
ğımıza birlikte karar vere-
lim... 

Ve aldığımım ‘kararları’ da 
bir ‘sonuç bildirgesiyle’ ka-
muoyuna bildirelim” diyor... 

Şimdi bu önerileri okuyan 
Giresunlular ne düşünür onu 
bilemem ama... 

Şahsen ben bu güzel 
öneriyi zurnanın son deliği 
olsak da... 

Demokratik katılımcılık 
konusunda oyun dışında 
kalsak da... 

Kısacası, hesaba katıl-
masak da; Sonuna kadar 
destekliyorum... 

Hatta hesaba katılma-
yacağımı bile bile -aklımın 
erdiği karar-ilçelerimizle ilgili 
şunların da düşünülmesini 
öneriyorum ve ilçelerimize 

özgü öne çıkan değerleri 
Alucra’dan başlayarak özet 
olarak veriyorum.... 

Alucra ilçemizde; 
Tanıtımı yapılmayan ‘Hay-

ran Kaplıcaları’ var... 
Ve duyurulması gereken;
Birazı Yağlıdere ve fazlası 

Alucra mülki sınırlarında 
olan 1610 yılından kalma ve 
6,5 kilometre uzunluğunda 
‘Hacı Abdullah Duvarı’ da 
‘turizm amaçlı’ tanıtılması 
gerekir... 

Yine birçok Giresunlunun 
da bilmediği; 

Alucra’nın meşhur ‘Oğlak 
Kebabı’ da bir-şekilde tanıtıl-
malı... 

İlçelerimizdeki öne çıkan 
değerleri hızlandırarak saya-
cak olursak... 

Çamoluk ilçemizin; 
Kaledere ve Avarak Kalesi 

de öne çıkarılmalı... 
Yörenin en güzel ‘arı 

balının’ bu ilçede üretildiği 
anlatılmalı... 

Şebinkarahisar İlçemizin; 
Tarihi Kalesi de dokusuna 

uygun tanzim edilerek ‘turiz-
me’ kapılarını açmalı... 

Meryem Ana Manastırı 
gibi ‘Licese Kilisesi’ de ona-
rılmalı... 

Tüm dünyanın tanıdığı 
‘Şebin Cevizi’ ile birlikte 
‘Tamzara Ekolojik Pazar’ 
ürünleri de yapılması dü-
şünülen bu kongrede ele 
alınmalı... 

Eynesil ilçemizin; 
Tarihi Eynesil Kalesi de 

öne çıkarılmalı... 
Yörede en güzel ‘et 

yemeği haşlamasının’ bu 

ilçede yapıldığı cümle aleme 
duyurulmalı... 

Görele ilçemizin; 
Dünyaca ünlü sanatçı-

larının -siyasi görüşlerine 
bakılmaksızın- bir an önce 
ilçe parklarına ‘heykelleri 
yapılmalı’ caddelere isimleri 
yazılmış tabelaları asılmalı... 

Kemençe kültürü bu 
ilçeden yayıldığı herkese 
anlatılmalı... 

Giresun merkez yerleşke-
de; 

Giresun Kalesinin üzerine 
bir ‘Sanat Merkezi’ yapılma-
lı... 

Giresun Adası, salt Gi-
resun il ve ilçelerine değil, 
kıyıda bulunan tüm il ve 
ilçenin ‘motorlarla, kayıklarla’ 
hizmete açılmalı...

Tirebolu ilçemizde bulu-
nan; 

Tarihi Kaleler ilgi çekici 
programlar düzenlenerek 
ziyarete açılmalı... 

Turistik Çay’ının yanında 
meşhur ‘Mezgit Buğlatma-
sı’ da tanıtım programına 
alınmalı... 

Espiye İlçemizde; 
Andoz Kalesi, tarihi ‘Gül 

Burnu’ (Zefre) limanı turizm 
kapsamında görücüye çıka-
rılmalı... 

Meşhur ‘Yedi Değirmenle-

rin’ daha çok tanıtımı yapıl-
malı... 

Espiye Kent Ormanı ve 
Doğa Parkı’nın güzellikleri 
anlatılmalı... 

Yöre insanının bildiği ‘Kıy-
malı Pidesinin’ ülke sathında 
tanıtılmalı... 

Yağlıdere ilçemizin; 
Gölyanı Yaylasının do-

ğal güzelliği koruma altına 
alınmalı... 

Birçok insanın bilmediği 
‘Etli Karalahana Sarmasının’ 
tadı ve lezzetinin tanıtımını 
‘Turizm Yüksek Okulları’ 
yapmalı... 

Çanakçı ilçemizin; 
Karınca Kalesi’de bir an 

önce tarihi dokusuna uygun 
onarılmalı ve ‘Islık Kültürü’ 
yoluyla tarihi ‘Kemer Köp-
rülerini’ görmek için ‘çağrı’ 
yapılmalı... 

Güce İlçemizin; 
Şahan Kalesi, Pehlivan 

Tepesi ve Ağaçbaşı Yaylası-
nın özellikleri ve güzellikleri 
yapılması düşünülen ‘Kong-
rede’ masaya yatırılmalı... 

Keşap İlçemizin; 
Bir köşede saklı kalan 

‘Şahin Kayasına’ karşı-ya-
kadan değil, bizzat yanına 
ulaşılacak yol yapılarak, 
yakından görülebilir şekilde 
ziyarete açılması... 

Yolağza ‘ekmeği’ ve ‘Kuru 
Fasulye’ yemeğinin tanıtıl-
ması... 

Dereli ilçesinin; 
Hisar ve Kuşluhan Kalesi-

nin -tarihi dokusuna uygun- 
restorasyonu yapılıp, ziyare-
te açılması... 

Mavi Göl ve Pınarlar Tra-
vertenlerinin daha profesyo-
nelce tanıtılıp ve ekonomik 
girdi sağlanması... 

Bulancak İlçemizin; 
Acısu Kaya Kilisesinin 

gerekli onarım yapıldıktan 
sonra ‘İnanç Turizmine’ kapı 
aralaması... 

Dikmen Tepesindeki Sos-
yal Hizmet Binasına (Ordu 
da olduğu gibi) Teleferik Sis-
temiyle ulaşım sağlanması... 

Piraziz İlçemizin; 
Şeyh Aziz ve Şeyh İdris 

Türbelerinin turizm kapsamı-
na alınması,,, 

Tiralizade Hasan Bey 
Konağının ‘Kültür konağı’ 
olarak düşünülmesi... 

Izgara Köftesinin kalitesi 
ve nasıl yapıldığı’Turizm 
Yüksek Okulunda’ ders ola-
rak okutulması... 

Vesaire, vesaire... 
Ben aklıma gelenleri ve 

tespit ettiklerimi sıralamaya 
çalıştım... 

Eksik olan ve daha eklen-
mesi olanlar varsa, onu da 
yapılması önerilen ‘Gire-
sun’un Reçetesi Kongresine’ 
davet edilenler düşünsün 
diyor;

Ve sözü size bırakıyo-
rum... 

Buyurun; 
Şimdi söz sırası sizin...

GİRESUN’UN REÇETESİ 
VEYA DA ARTISI EKSİSİ 

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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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

510 Ekim 
2022 Pazartesi www.giresungundem.com

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

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

11. HAFTA

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

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

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

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

15. HAFTA

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

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

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

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

19. HAFTA

2022-2023 Sezonu Spor Toto 
Süper Lig İlk Yarı Fikstürü

Geride kalan se-
zonda	Giresun’da	
düzenlenen	altyapı	
liglerinde	başarılı	
sonuçlara imza atan 
ve 14 kategorisinde 
şampiyon	olup,	12’de	
de	lig	ikinciliğini	kaza-
nan	Tireboluspor’un	
başarılı	sporcularını	
makamında	kabul	eden	
Kaymakam	Dr.	Muham-
med	Lütfi	Kotan,	genç	
futbolcuları	kutlayıp,	
kendilerine	ayrı	ayrı	
hediyeler	verdi.	
Mavi-Beyazlı	ekibin	

altyapı	antrenörleri	
Muhammet	Bektaş	ve	
İbrahim	Keskin’in	neza-
retinde	İlçe	Kaymakamı	
Kotan’ı,	makamında	zi-
yaret	eden	sporcuların	
bu	ziyaretinde	İlçe	Milli	
Eğitim	Müdürü	İbrahim	
Yılmaz	ile	Tireboluspor	
Kulübü Genel Sekreteri 

Erdem	Yılmaz’da	hazır	
bulundu.	Makamında	
şampiyon	sporcularla	
bir	süre	sohbet	eden	
Kaymakam	Kotan,	
başarılı	sporcuları	
kutlayıp,	yeni	sezon	
için de kendilerinden 
şampiyonluk	sözü	ala-
rak,	hepsine	ayrı	ayrı	
hediyeler	verdi.

 Tirebolusporlu spor-
culara,	futbolun	yanı	
sıra	okullarında	da	ba-
şarılar	dileyen	Kayma-
kam	Kotan,	“Önceliğiniz	
okul	hayatınız	olmalı,	
futbol ikinci planda 
gelmeli.	Okullarınızda	
da	başarılı	birer	öğrenci	
olup,	geleceğinizi	
garantiye	almalısınız.	O	
yüzden	önce	tahsilinizi	
başarıyla	tamamlayıp,	
sonra	da	spora	yö-
nelmelisiniz”	şeklinde	
tavsiyede	de	bulundu.

Kaymakan Kotan, Başarılı 
Sporcuları Unutmadı

“Amatör	Spor	Haftası’’	
kutlama	ve	ödül	programında	
sporun	‘EN’leri	ödül	töreni	ile	
çeşitli	spor	branşlarında	gösteri	
müsabakaları	yapıldı.
Gençlik	ve	Spor	Bakanlığı	ile	

Amatör	Spor	Kulüpleri	Konfe-
derasyonu	tarafından	her	yıl	
ortaklaşa	planlanan,	her	yaştan	
insanın	spor	yapabileceği	şekil-
de	düzenli	fiziksel	aktivitelerin	
oluşturulmasını	özendirmek	ve	
yeni	bireylerin	spora	kazandırıl-
ması	için	farkındalık	oluşturmak	
amacıyla	düzenlenen	‘’Ama-
tör	Spor	Haftası’’	etkinlikleri	
kapsamında	Vali	Ünlü’nün	de	
katılımıyla	Giresun’da	7	Ekim	
Cuma	günü	saat	14:00’te	19	
Eylül	Spor	Salonu’nda	bir	prog-
ram	gerçekleştirildi.	Vali	Enver	
Ünlü,	kutlama	programından	
önce	Gençlik	ve	Spor	İl	Müdürü	
İsmail	Çalgan’ı	ve	Amatör	Spor	
Kulüpleri	Federasyonu	Yöneti-
mini	makamında	kabul	etti.

	19	Eylül	Spor	Salonu’nda	
ki	programda	kısa	bir	konuş-
ma	yapan	Vali	Ünlü,	“Kıymetli	
Gençler; sporu tarif ederken 
onu sadece rekabetin kazan-
dığı,	fiziksel	ve	bedensel	bir	
faaliyet	olarak	görmek	doğru	
bir	tanımlama	olmaz.	Bilindiği	
gibi	kişiyi,	fiziksel	olduğu	kadar	
psikolojik	yönden	geliştiren,	de-
ğiştiren	ve	bütünlük	kazandıran	
en	önemli	unsurlardan	birisidir	
spor.	Her	çeşit	spor	faaliyetini	
Türk	gençliğinin	millî	terbiye-
sinin	ana	unsurlarından	biri	
olarak	kabul	eden,	Ulu	Önder	
Gazi	Mustafa	Kemal	Atatürk’ün	
‘Ben	sporcunun	zeki,	çevik	ve	
aynı	zamanda	ahlaklısını	seve-
rim.’	sözleriyle	dile	getirdiği	gibi	
Türk	sporcusunda	yalnız	beden	
gücü	ve	yetenek	değil,	aynı	za-
manda	iyi	ahlak	ve	zekânın	da	
olması	gerektiğini	hatırlatmak	
istiyorum.”	ifadelerine	yer	verdi.	
Amatör	Spor	Haftası	etkin-

liklerine	ve	amatör	sporlara	
yapılacak	desteğe	de	değinen	
Vali	Ünlü,	“7’den	70’e	herkesi	
sporla	buluşturacak	ortamları	
hazırlayarak	yetenekli	sporcu-
ları	ödüllendirmek,	gençlerin	
spora	olan	ilgisini	artırmak,	
ana	hedefimiz	olmakla	birlikte	
gençlerimizin	bağlı	oldukları	
kulüplerin	ve	başarılı	sporcula-
rın	tanıtılması,	sosyal	sorumlu-
luk	duygusunun	oluşturulması,	
kişi	ve	kurumların	sponsorluk	
yapmaya	teşvik	edilerek	spor	
bilinci	ve	kültürünün	oluştu-
rulması,	Amatör	Spor	Haftası	
hedefleri	arasındadır...	Valilik	
olarak kulüplerimize ve sporcu-
larımıza	her	türlü	desteği	sağlı-
yoruz	ve	sağlamaya	da	devam	
edeceğiz…	Yaklaşık	1	milyon	
TL	tutarında	ilk	etapta	amatör	
spor kulüplerimize malzeme 
desteği	sağlayacağız.	Bugün	
bunun	kararını	imzaladık.	Ha-
yırlı	uğurlu	olsun.”	cümlelerini	

kullandı.	
Protokol	üyeleri	tarafından	

da	“Sporun	En’leri”	seçilen	
kişilere	plaket	takdimine	
devam	edildi.	Plaket	takdimi-
nin	ardından		halk	oyunları	
gösterileri	sergilendi.	Prog-
ram,	antrenör	ve	sporcular	
tarafından;	jimnastik,	bisiklet,	
badminton,	masa	tenisi,	güreş	
ve	taekwondo	branşlarında	
sergilenen	gösterilerle	son	bul-
du.	Programa;	Vali	Enver	Ünlü,	
Giresun	Belediye	Başkanı	
Aytekin	Şenlikoğlu,	Jandarma	
Bölge	Komutanı	V.	J.	Albay	
Ali	Taşyürek,	Vali	Yardımcısı	
Muhammet	Çiftci,	Giresun	İl	
Jandarma	Komutanı	J.	Kd.	
Albay	Özgür	Özer,	İl	Emniyet	
Müdürü	Recep	Güzelyazıcı,	
Giresun	Gençlik	ve	Spor	İl	Mü-
dürü	İsmail	Çalgan,	A.S.K.F.	
Başkanı	Sinan	Işık,	amatör	
spor kulüpleri temsilcileri ile 
davetliler	katıldı.

AMATOR SPOR HAFTASINDA
ODULLERiNi ALDILAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafın-
dan ortaklaşa düzenlenen ‘’Amatör Spor Haftası’’ kutlama ve ödül töreni düzenlendi.

Ziraat	Türkiye	Kupası	3.	
Eleme	Turu	müsaba-

ka	programı	belli	oldu.	Buna	
göre	Giresunspor,	TFF	3.	Lig	
ekiplerinden Amasyaspor ile 
oynayacağı	karşılaşmaya	20	
Ekim	Perşembe	günü	çıkacak.	
Tek maç eleminasyon sitemine 

göre	yapılacak	mücadelenin	
başlama	saati	17.30	olarak	
açıklandı.	
TFF	3.	lig	2.	Grupta	mü-

cadele	eden	Eynesil	Bele-
diyespor,	18	Ekim’de	1.	Lig	
ekiplerinden Manisa FK ile 
deplasmanda	kupa	maçına	

çıkacak.	
Üçüncü	Eleme	müsabaka-

sında	Manisa	ekibiyle	eşleşen	
ilçe temsilcimizin bu müsa-
bakaya	18	Ekim	Salı	günü	
çıkacağı	kaydedildi.	Mümin	
Özkasap	Stadı’nda	oynanacak	
maçın	başlama	saati	14.00.	

EYNESiL BELEDiYESPOR 18, GiRESUNSPOR 20 EKiM’i BEKLiYOR

İki Maç 
Takımından Uzak…
Giresunspor’un	

Brezilyalı	oyuncusu	
Sergio’ya	Profesyo-
nel	Futbol	Disiplin	
Kurulu’ndan	iki	maç	
ceza	geldi.	

Alanyaspor ile 
deplasmanda oynanan 
karşılaşmanın	ilk	daki-
kalarında	kırmızı	kart	

görerek	takımını	10	
kişi	bırakan	Brezilyalı	
oyuncuya iki maç ceza 
verildi.	
Sergio,	Beşiktaş	mü-

sabakasında	formasın-
dan	uzak	kalırken	bu	
hafta	sonu	oynanacak	
Sivasspor	maçında	ta-
kımından	uzak	kalacak.



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Geçen hafta bera-
berliğe kalan iki 
takımın karşı-

laşması oldu. Ev sahibi 
Giresunspor  kart cezalısı 
Serginho ‘dan yoksun maça 
başladı. Serginho’nun ye-
rine Kuvars ilk onbir de yer 
aldı. Giresunspor dört haf-
ta, Beşiktaş ise üç haftadır 
galibiyet alamadılar. 

Giresunspor, ilk atağı 
yapan ve gol pozisyonunu 
harcayan taraf oldu. Bu 
hücumdan sonra  Beşiktaş 
takımı Giresunspor alanın-
da baskı kurmaya başladı. 
İki takımda orta alanda 
kazandıkları topları hücu-
ma dönüştürme gayretinde 
oldular. Rakip alana seri 
olarak çıkma düşüncesinde 
olan Giresunspor’lu  futbol-
cular top kaybı yaşadılar. 
Bu pozisyonlardan faydala-
nan Beşiktaş, kazandıkları 
serbest atıştan karambol-
den ofsayıt pozisyonunda 
gol atarak öne geçtiler. 
Tayyip’in attığı gol ofsayt 
nedeniyle iptal edildi, 
Giresunspor’lu futbolcula-
rın faulü nedeniyle kararı 
hakem penaltıya çevirdi. 
Golü kabul etmezseniz gol 
atana kadar penaltı veririm 
ikazı yaptı. Penaltıyı kulla-
nan Beşiktaşlı futbocunun 
atışını Onurcan kurtardı.

Beşiktaş’ın penaltıyı 
kaçırması Giresunspor  
alanında baskısını artır-
dı. Bu da Giresunspor’un 
top kayıpları yaşatmasına 
neden oldu. Beşiktaş’ın di-
rekten dönen topu Onurcan 
kurtardı.

Beşiktaş’ın kornerden 
gelen topa Tayyip rövaşata 
ile Giresunspor ağlarını ha-
valandırarak takımını öne 
geçiren golü attı. Moralle-
nen Beşiktaş Giresunspor 
sahasında top çevirip ikinci 
gol peşinde koştular. Gire-
sunspor’lu futbolcular hü-
cum pozisyonu hazırlayana 
kadar Beşiktaş’ın presi ile 

karşılaştılar.
İlk yarı Beşiktaş kalesin-

de ilk dakikalar da  girilen 
pozisyon haricinde pozis-
yon yaratamadılar. Kaleci 
Ersin rahat bir ilk yarı izledi.

İkinci yarı oyuna baş-
layan taraf Giresunspor 
takımı oldu. Ayağa top 
yaparak orta alanı geçmeye 
çalıştılarsa da top kayıpları 
nedeniyle organize bir atak 
yapamadılar. Top kaybı 
rekoru kırdılar. Arkadaş-
larına yapılması gereken 
pasları rakibe verdiler.  Son 
on beş dakika da Beşiktaş 
yarı alanında top çevirmeye 
çalışan Giresunspor, sağ 
tarafı kullanarak Beşiktaş 
takımına baskı kurmaya 
çalıştı.

Giresunspo’lu futbolcular 
pres yaparak kazandığı  
topları çabuk oyuna sokma 
nedeniyle kayıp yaşadılar. 
Son dakikalarda kazanılan 
kornerlerden sonuç alına-
madı. Top kayıpları Gire-
sunspor kalesinde tehlikeli 
pozisyonlar rakibe avantaj 
olacakken Onurcan mutlak 
gol pozisyonlarını kurtara-
rak takımını ayakta tutmaya 
çalıştı.

Sağ taraftan organize 
gelen Giresunspor yapılan 
yerden ortaya Oğuzcan 
beraberliği sağladı. Kalesin-
de devleşen Onurcan, golü 
atan Oğuzcan hakemin 
VAR  kararı ile nizami golü 
iptal ettirdi. Ayaklar aynı 
hizada.. 

Giresunspor ilk yarı ve 
ikinci yarı son on dakika 
haricinde başarılı bir futbol 
ortaya koyamadı. Ancak 
son on dakikada başarılı 
bir performans gösterdi ve 
beraberlik golünü attı.  NE 
YAPILSA BOŞUNA  karar 
iki düdükle sona eriyor. 
Yazık emeklere..

Rahmetli Sadri ALIŞIK’ın 
oynadığı bir filminde haykı-
rışını hatırlatı…

BU DA MI GOL DEĞİL…
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DEVAM EDiYOR
Spor Toto Süper Lig’in 

9. haftasında Gire-
sunspor ile Beşiktaş 

kozlarını paylaştı.Beşiktaş 
mücadeleden 34. dakikada 
Tayyip Talha’nın attığı golle 
1-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı 
ekip bu sonuçla üç maçlık ga-
libiyet hasretine son verdi ve 
puanını 18’e yükselterek maç 
fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti. 
Giresunspor  ise 8 puanla 12. 
sırada kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ 
DAKİKALAR

1’ Karşılaşmanın hakemi 
Yaşar Kemal Uğurlu’nun ilk dü-
düğüyle mücadele başladı.

13’ Beşiktaş’ta sakatlanan 
Saiss, yerini Emrecan Uzun-
han’a bıraktı.

20’ Beşiktaş, uzun süren VAR 
incelemesinin ardından penaltı 
kazandı. Topun başına geçen 
Weghorst, Onurcan’ı geçemedi.

27’ Beşiktaş’ın tehlikeli nokta-
dan kullandığı frikikte Masuaku 
baraja takıldı.

30’ Weghorst son çizgide 
topu çevirdi, savunmadan sekip 
kaleye yönelen topta Onurcan 
gole yine izin vermedi.

33’ Frikikte topun başına 
geçen Redmond’ın vuruşunda 
Onurcan topu yumruklarıyla 
kornere gönderdi.

34’ Beşiktaş, Tayyip Talha ile 

golü buldu. Ceza sahası içinde 
röveşata ile topu ağlara gönde-
ren Tayyip Talha takımını 1-0 
öne geçirdi.

45+5’ Beşiktaş’ta sağ ka-
nattan ceza sahasına çok iyi 
hareketlenen Tayfur’un şutun-
da meşin yuvarlak çerçeveyi 
bulmadı.

45’ Beşiktaş ilk yarıyı 1-0’lık 
skorla önde kapadı.

47’ Redmond’ın ceza sahası 
sol çaprazından yaptığı vuruşta 
top yan ağlarda kaldı.

60’ Giresunspor etkili geldi. 
Kuwas’ın ceza yayının gerisin-
den yaptığı vuruşta savunmaya 
çarpan top az farkla kornere 
gitti.

74’ Alli üst üste çalımlarla 
Giresunspor ceza sahasına girdi 
ve Ghezzal’i topla buluşturdu. 
Cezayirli yıldızın vuruşu zayıf 
kaldı.

88’ Beşiktaş ikinci gole çok 
yaklaştı. Ghezzal’in ara pasın-
da N’Koudou tek vuruşta topu 
Weghorst’a indirdi. Weghorst’un 
dokunuşunda Onurcan çok kritik 
bir kurtarış yaptı.

90’ Oyuna sonradan dahil 
olan Oğulcan, Hayrullah’ın 
pasında gelişine düzgün bir 
vuruşla topu ağlara gönderdi 
ancak gol ofsayt gerekçesiyle 
iptal edildi.Karşılaşma konuk 
ekip Beşiktaş’ın üstünlüğü ile 
son buldu.

0-1

Bitexen Giresunspor-Beşiktaş 
lig tarihinde 15.randevuya 

çıktı.İki ekip daha önce Türkiye Ku-
pası’nda da iki kez karşılaştı. Oyna-
nan 14 maçın 7’sini Beşiktaş, 2’sini 
Giresunspor kazanırken, 5 maç da 
berabere sonuçlandı. 1971-1972 
sezonunda iki takım arasında ilk 
maç oynanmış ve Giresun’daki mü-
cadele 0-0 sona ermişti. Giresun’da 
oynanan lig maçlarında Beşiktaş 

1 kez galip gelebildi (1976-1977 
sezonuGol Reşit Kaynak: 0-1). 
Giresun’daki 5 lig maçı berabere bi-
terken, Giresunspor iç sahadaki tek 
galibiyetini 1972-1973 sezonunda 
Necmi Perekli’nin attığı golle elde 
etmişti: 1-0.

Geçtiğimiz hafta Cumartesi 
günü Çotanak Spor Kompleksinde 
oynanan karşılaşmada gülen taraf 
Beşiktaş oldu.

KARA KARTAL, 15. RANDEVUYU KAZANDI

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Giresunspor’u, Tayyip Talha’nın attığı golle 
1-0 mağlup etti. Çotanaklarda sıkıntılı günler  devam ederken en son galibiyet Kasımpaşa maçında alındı


