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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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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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Doğa yürüyüşü 
etkinliği yapıldı
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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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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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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)
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UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

“DÜNYA KIZ 
ÇOCUKLARI 

GÜNÜNÜ” BURUK 
KARŞILIYORUZ!..

(Yazısı Sayfa 4’te)

Mustafa Torun

Karademir kendisine destek olan 
herkese teşekkür etti.

Yeni yönetim Kurulu ise; Av.Alper 
AKDEMİR, Av.Ayşegül ÇAKIR HIDIR, 
Av.Ebru AKDEMİR, Av.Elif 
CİVELEKOĞLU, Av.Ey-
lem SÜRÜCÜ, Av.Fatih 
GÜVEN, Av.Hatice AY-
DIN, Av.Mahmut ALTIN, 
Av.Sinan BAYRAM ve 
Av.Ümran KARA CAN’da-
noluştu.

Kurullar ise şu isimler-

den oluştu
Disiplin Kurulu:Av.Bülent AYDIN, 

Av.Orhan TOZLU, Av.Osman AYDOĞAN, 
Av.Sevgi PEHLİVAN ve Av.Teyfik ÖKSÜZ

Denetleme Kurulu:Av.
Elif ALTIPARMAK ARSLAN, 
Av.Mehmet Haşim YANIK ve 
Av.Serkan DEMİRAL

Yeni Türkiye Barolar 
Birliği Delegeleri Av.Mehmet 
Ertan APAYDIN, Av.Fırat 
İMAT’tan oluştu.

Haber: Osman Yılmaz

Karademir Rekora Koşuyor
Giresun Baro Başkanlığına Soner Karademir tekrar seçildi. 

Kongrede 226 oyun 212’sini alan Karademir güven tazeledi.

Eroğlu, “Bu yazar ,Ayasofya’da 
düzenlenen törende cumhuri-

yetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’e lanet okumuştu. 
Başbuğ Atatürk’e alenen lanet oku-
yan bu herifi ,Milis Yarbay Osman 
Ağa’nın memleketi, Kuvay-ı Milliye-
ciler şehri Giresun’a davet etmek 
için çok mu aramışlar?” diye sordu.

Başkan Eroğlu, “Muhalefeti sus-

turmaya çalışan iktidar, atılan her 
sosyal medya mesajının peşine 
düşerken, bu şahıs hakkında hiçbir 
işlem yapılmamıştır. Giresun Va-
liliği İl Müftülüğü’nün bu yanlıştan 
bir an önce dönmesini bekliyoruz. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, 
cumhuriyetin değerlerine yönelik 
saldırılara asla izin vermeyeceğiz” 
dedi.

iYi Partili Eroğlu’ndan Müftülüğe tepki
İYİ Parti Giresun İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu, Atatürk’e hakaret ettiği iddia edilen bir 

yazarın , Giresun’a davet edildiğini ifade ederek  Giresun İl Müftülüğü’nü eleştirdi

Giresun ‘da pande-
mi döneminde ki 
idareciliği ile efsane-

leşen Giresun Eski Valisi ,Harun 
Sarıfakıoğulları, Köşe yazarımız 
Ahmed Çıtlakoğlu’nu Ankara’da 
kabul ederek tüm Giresunlulara 
selam gönderdi.İlin en zor döne-
minde hız ve kalite olarak adeta 
destan yazan Sarıfakıoğulla-
rı,ölümcül pandemi virüsüne 
rağmen halka kapılarını hiç 
kapatmayarak halk için adeta 
canını ortaya koymuştu.Gire-
sun’daki çıkar gruplarına da tes-
lim olmayan ve devleti koruyan 
efsane Vali Sarıfakıoğulları,gü-
ler yüzü ile adeta halkla ilişkiler 
dersi vermişti.Sarıfakıoğulları ile 
hasret gideren Çıtlakoğlu,genç 
devlet adamının aynı nazik ve 
halkı kapsayıcı tavrını tebrik 
ederek izlenimlerini anlattı.
Çıtlakoğlu”Kadim Giresun Valisi 
(İçişleri Bakanlığı Hukuk İşleri 
Genel Müdürü) Sayın Harun 
Sarıfakıoğulları Beyefendiyle 
yıllar sonra tekrar kucaklaşma 

ve istişare imkânı bulduk, hasret 
giderdik elhamdülillah...

Bir Giresun sevdalısı ve aşığı 
olan Muhterem Valimize müm-
taz misafirperverliği için gönül-
den ziyade teşekkürler...

Sayın Valimiz Giresun’da 3 
yıllık görev süresinde nice güzel 
anıları yad ederken hususen o 
güne kadar pek kapısı çalınma-
yan garip gurabanın dualarının 
unutulmaz iz bıraktığından 
sitayişle bahsettiler...

*
Sayın Valimize bu vesileyle 

Giresunluların selamlarını ilet-

tim... Sayın Valimiz de hemşeh-
rilerim dediği (ayırım yapmak-
sızın) bütün Giresunlulara 
gönülden, kuçak dolusu selâm, 
sevgi ve saygılarını ilettiler...

*
Samimî bir gönül ve hizmet 

eri olarak tanıdığımız, hâlâ o 
enerjisinden bir şey kaybetme-
miş olarak gördüğümüz Sayın 
Valimize gayretlerinin hayırlı hiz-
metlere vesile olması ve başarı-
larının devamı dileğiyle hürmet 
ve muhabbetlerimle selâmlarımı 
sunuyorum...”dedi.

Haber: Hakan Çelebi

HALKIN VALiSi HARUN
SARIFAKIOGULLARI’NDAN SELAM VAR...

AK Parti Giresun İl 
Başkanı Kenan 
Tatlı, Batlama 

Vadisi’ne TOKİ konutları 
yapılmasını kendilerinin 
de istediğini ifade ederek, 
“Uygun kamu arazilerini 
hep birlikte araştıralım. Arsa 
bulursak hemen yaparız. Şu 
an Çaldağ’da TOKİ inşaat-
ları var. Çaldağ’da ki konut 
sayısını artırmayı planlıyo-
ruz. Sayı veremeyiz ama 25 
veya 50 Tane daha oraya 
konut yapılabilir” dedi.

Batlama Vadisi İlçe Yap-
ma Komitesi’ni oldukça sa-
mimi ve sıcak şekilde karşı-
layan Tatlı,kendisine önerilen 
3 arsayı inceledi.Söz konusu 

arsaların Güney Çevre Yolu 
tüneli içinde kaldığını ifade 
eden Tatlı”Bu arsaları başka 
resmi kurumlar da istedi ama 
Karayolları izin vermedi.Hep 
birlikte tekrar araştıralım ve 
Batlama Vadisi’ne de konut 
yapalım.Bu konuda illa alt 
bölüm önemli değil.Batlama 
Vadisi’nin yukarı taraflarında 
da arsa bakmanızda fayda 

var.Çaldağ’a yakın yerler de 
olur.Arsa bulunursa ve talep 
olursa niye olmasın.”dedi

ÇALDAĞ’daki konut 
sayısının artırılması konusu-
nu kendisi gündeme getiren 
Tatlı”Orada dikey büyümeye 
izin yok.Fakat yer müsait.
Yatay olarak konut sayısı 
artırılabilir.”şeklinde konuştu.

Haber: Mustafa Cici

TATLI: CALDAG’DA Ki TOKi
KONUT SAYISI ARTIRILABiLiR
Tatlı’dan Batlama için “arsa bulun” çağrısı

Kale için düğmeye basıldı
Giresun Belediyesi’nin büyük önem 

verdiği ve şehrin çehresini değiştirmek 
için attığı adımlardan biri olan Kale ya-
maçlarındaki yapıların kentsel dönüşüme 
girmesi için planlanan çalışmalar başladı.

Sağlıksız kent dokularının iyileştirilme-
sinde ve kentsel sorunların çözümünde 
ekonomik, mekânsal, toplumsal koşulları 
dikkate alarak projelendirilen kentsel dö-
nüşüm Giresun’ da da hayata geçecek.3’TE

Biotrend Enerji, Karbondioksit 
Emisyonunu 2,7 Milyon Ton Azalttı

2’DE

Tügva Giresun’dan 
İstanbul Çıkarması

Türkiye Gençlik Vafı Giresun 
İl Temsilciliği Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

Katılımlarıyla Gerçekleşen 5. 
Olağan Genel Kurul 6. Gençlik 
Buluşmasına Katıldı.    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
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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.
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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 
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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

Doğa yürüyüşü 
etkinliği yapıldı

Giresun’un Espiye 
ilçesinde doğa yürüyüşü 
etkinliği gerçekleştirildi.

Giresun Doğa Sporları 
Kulübü (GİDOSK) ve Espi-
ye Gezginleri organizasyo-
nunda 35 kişinin katıldığı 
etkinlik Düdül Yaylası’nda 
düzenlendi.

GİDOSK Kulüp Başkanı 
Ahmet Kılıç, gazetecilere, 
yürüyüşün Düdül Yaylası 

Çayırboğazı obası ile Ham-
barcuk mevkisi arasında 
gerçekleştirildiğini belirte-
rek, otçu göçü yürüyüşü 
geleneğini yaşatmaya 
devam edeceklerini söyledi.

Etkinliğe katılan Ömer 
Karakayalı ise Düdül 
Yaylası’na ilk defa geldiği-
ni kaydederek, yürüyüşü 
organize edenlere teşekkür 
etti. GİRESUN (AA)

Biotrend Enerji, Karbondioksit 
Emisyonunu 2,7 Milyon Ton Azalttı
Giresun’da da ciddi 

yatırımları olan,-
Doğanlar Holding 

A.Ş.’nin enerji şirketi Biotrend 
Enerji, 2022 yılında yükselt-
meye devam ettiği finansal 
rakamlarını ve yeni iş birlikle-
rini basınla bir araya geldiği 
kahvaltılı toplantıda paylaştı.

Biotrend Enerji CEO’su 
Osman Nuri Vardı ev sahipli-
ğinde gerçekleşen kahvaltılı 
toplantıda Biotrend Enerji’nin, 
son finansal verileri ve yeni 
iş birlikleriyle ilgili konularda 
konuklara bilgiler aktarıldı.

Yenilenebilir enerji sektörü-
nün başarılı oyuncusu Biot-
rend Enerji, 2022 ilk yarısında 
ürettiği elektriğin tamamını 
YEKDEM kapsamında sata-
rak, 2022 ilk yarı brüt karını 
2022 yılının aynı dönemine 
göre %293 oranında yükselişle 
153 milyon TL’ye ulaştırdı. 

Türkiye’de kuracağı ileri 
seviye plastik geri dönüşüm 
tesisi için Honeywell ile iş 
birliği anlaşması imzalayan 
Biotrend Enerji, plastik atıkları 
geri dönüştürülmüş polimer 
hammaddesine dönüştürmek 

için Honeywell’in UpCycle 
Process teknolojisini kullana-
cak. Karışık plastik atıkların 
geri dönüştürülmüş polimer 
hammaddesine (RPF) dönüş-
türüleceği tesis, plastikler için 
döngüsel ekonominin gelişi-
mini mümkün kılacak. Tesis, 
tamamlandığında Türkiye’de 
ticari ölçekli ilk plastik atık geri 
dönüşüm tesisi olacak. 

İnegöl Biyogaz ve Bergama 
Çöp Gaz Tesisileri’nde ger-
çekleştirilen kapasite artışıyla 
kurulu güç, 97,8 MW seviye-
sine taşındı. 11 ilde 181 MW 

elektrik gücüne sahip Biotrend 
Enerji 92,2 MW saat elektrik 
kurulu gücündeki tesislerde 
senenin ilk yarısında 1 milyon 
710 bin ton evsel atığı bertaraf 
ederek, karbondioksit emis-
yonunu 2,7 milyon ton azalttı. 
Türkiye genelindeki düzenli 
depolama sahalarına gönderi-
len evsel atığın yaklaşık yüzde 
20’sini işler duruma getirerek 
2022 yılının ilk yarısında 281 
milyon brüt, 263 milyon KW 
net elektrik üretimi yaparak 
yaklaşık 200 bin hanenin 6 yıl-
lık elektrik ihtiyacını karşıladı.

Tügva Giresun’dan 
İstanbul Çıkarması
Giresun’dan 350 

Gençle Katılım 
Sağlayan Giresun Ekibi 
Ayasofya İle Başladıkları 
İstanbul Turunu Genel 
Kurul İle Sonlandırdı.

Kafile İle Birlikte 
Genel Kurula Katılan 
Hüseyin Alkan ; “Bu-
gün Vakfımızın Genel 
Merkezindeki Bayrak 
Değişimine Şahitlik 
Etmeye Geldik. 50 Bin 

Civarında Bir Katılımla 
Gerçekleşen Genel 
Kurulumuz Gençliğin 
Tavrının Net Göstergesi 
Olmuştur. İl Başkanları-
na Genel Kurul Öncesi 
Zaman Ayıran Cumhur-
başkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’a Özellikle 
Teşekkür Ediyor Genel 
Kurulumuzun Hayırlara 
Vesile Olmasını Diliyo-
rum.” dedi.

Çoruh EDAŞ; elektrik 
arızasına müdahale, enerji 
kesme-açma, armatür arızası, 
armatür takma, ağaç kesim, 
sayaç değişikliği vb. çalışma-
larda can ve mal kayıplarının 
yaşanmaması ve vatandaş-
ların uzun süreli kesintilere 
maruz kalmaması için elektrik 
dağıtım şirketi çalışanı haricin-
de elektrik hatlarına müdaha-
lede bulunmanın riskli olduğu-
na vurgu yaptı.

“ŞEBEKELERE 
BİLİNÇSİZCE 
MÜDAHALE 
ETMEYİN”

Çoruh EDAŞ, alçak gerilim 
(AG) ve yüksek gerilim (YG) 
elektrik şebekelerinde her türlü 
bakım, onarım ve bağlantı 
yetkisinin sadece şirketin tek-
nik ekiplerinde bulunduğuna 
dikkat çekti. Elektrik arızasına 
müdahale, enerji kesme-aç-
ma, armatür arızası, armatür 
takma, ağaç kesim, sayaç 
değişikliği vb. gibi durumlarda 
şebeke ve direklere üçüncü 
şahısların müdahale etmesinin 
tehlikeli ve yasak olduğunu 
belirtti.

“CAN GÜVENLİĞİNİZİ 
TEHLİKEYİ ATMAYIN, 
PARA CEZASI İLE 
KARŞILAŞMAYIN”

Elektrik dağıtım şebeke-
sinin, ilgili bölgedeki abone 
sayısına göre tesis edilmesi 
sonucu kaçak elektrik kul-
lanımının şebekedeki yükü 
artırarak elektrik kesintisi ve 
gerilim düşümü gibi olumsuz-
lukları meydana getirdiğini 
belirten Çoruh EDAŞ, kaçak 
elektrik kullanımında can ve 
mal güvenliğinin tehlikeye 
atıldığını belirterek dikkat 
edilmesi gerekenleri paylaştı. 
Çoruh EDAŞ, Şirket tarafın-
dan adrese özel tesis edilerek 
abone numarası ile sisteme 
bağlanan sayaçların şirket 
bilgisi dışında sökülerek farklı 
bir adrese taşınması, ölçü 
sistemine, sayaca ya da yapı 

bina giriş noktasından sayaca 
kadar olan tesisata müdahale 
edilmesi sonucu cezai işlemler 
uygulandığını açıkladı.

“AĞAÇ BUDAMA 
İŞLEMİNDE ELEKTRİK 
HATLARINA DİKKAT”

Elektrik Kuvvetli Akım Te-
sisleri Yönetmeliği’ne (EKAT) 
göre Artvin, Giresun, Gümüş-
hane, Rize ve Trabzon il ve 
ilçelerinden gelen talep ve ih-
barlar üzerine ağaç dallarının 
budandığına dikkat çekilen 
açıklamada, ağaç dallarının 
elektrik hatlarına temas etme-
si durumunda meydana gele-
bilecek can ve mal güvenliği 
tehlikesi vurgulanırken kar 
ve rüzgârda yaşanan arıza 
durumlarına karşı önlem ama-
cıyla ve ekosistem dengesi 
göz önünde bulundurularak 
bilinçli budama işlemlerinin 
gerçekleştirildiği ifade edildi. 
Ağaç budama işlemleriyle can 
ve mal kayıplarının önüne 
geçilmesinin yanı sıra, elektrik 
arızası gibi meydana gelebile-
cek risklerin de asgari düzeye 
indirildiğinin altı çizildi.

Çoruh EDAŞ, özel mülk 
alanlarında bulunan ağaçların 
budanması, ağaçların elekt-
rik tesislerinin veya elektrik 
şebekesindeki iletkenlerin 
üzerine devrilmemesi, kısa 

devrelere ve enerji hattında 
arıza kaynaklı kesintilere yol 
açılmaması için önlem alın-
ması gerektiğini belirtti. Şirket, 
planlı kesinti yapılabilmesi için 
mutlaka haber verilmesinin 
önem taşıdığını vurguladı.

“USULSÜZ ENERJİ 
TEDARİKİNİ BİLDİRİN”

Usulsüz kullanımların şebe-
kelerde büyük hasar meydana 

getirerek uzun süreli kesinti-
lere yol açtığını, en önemlisi 
de can ve mal güvenliğinin 
tehlikeye atıldığını belirterek 
usulsüz işlemlerde suç duyu-
rusunda bulunulacağını ifade 
eden Çoruh EDAŞ, ilgili işlem-
ler için 7/24 hizmet veren 186 
Arıza, İhbar ve Çözüm Mer-
kezi ya da www.coruhedas.
com.tr resmi internet sayfası 
üzerinden iletişime geçilmesini 
gerektiğini belirtti.

ÇORUH EDAŞ Uyarıyor: “Elektrik 
Hattına Müdahale Etmeyin”



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01706857)

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İl, Espiye İlçe, ADABÜK Mahalle/Köy, bük Mevkii, 600 Ada, 79 Parsel, 1. kat 
1 Nolu Bağımsız Bölüm tam hisseli olup taşınmazın bağımsız bölüm niteliği meskendir. 1319 sayılı 
Emlak Vergisi Yasasının 1610 sayılı yasa ile değişik 12.madde 2. fıkrası kapsamında ‘’Belediye 
sınırları içinde meskun mahalde bulunan ve belediye hizmetlerinden yararlanan taşınmazlar arsa 
vasfındadır.’’ denilmektedir. Taşınmazın bulunduğu parsel arsa olarak değerlendirilmiştir. Espiye 
Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18/03/2022 tarihli E-3865 sayılı yazısında yer alan 
imar durum krokisi incelendiğinde taşınmazların bulunduğu parselin bitişik nizam 4 kat yapılaşma 
koşullarında ‘Konut Alanı’ niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemede yapının 5 
Kat(zemin kat+ 4 Normal kat) olarak inşa edildiği gözlemlenmiş olup, imar durumuna göre binanın 
uygun olmadığı, taşınmazın 4. Normal katının tapuya tescil edilmeden inşa edildiği tespit edilmiştir. 
Espiye Tapu Müdürlüğü’nün 26/01/2009 tarihli onaylı kat irtifakına esas projesine göre taşınmazın 
zemin katında 7 ve 8 numaralı dükkanlar ile bina girişi, 1. Katında 1 ve 2 numaralı meskenler yer 
almaktadır. Tapu kaydına göre yapı 4 katlı ve 8 adet bağımsız bölüme sahiptir. Espiye Belediyesi’nin 
18/03/2022 tarihli E-3865 sayılı yazısı ekinde yer alan 05/12/2018 tarihli onaylı mimari projesine 
göre ise taşınmazın zemin katında 1 numaralı dükkan, 2 numaralı mesken ile bina girişi, 1.katında 
3 ve 4  numaralı meskenler yer almaktadır. Belediye onaylı projesine göre yapı 5 katlı ve 10 
adet bağımsız bölüme sahiptir. Keşif günü yapılan incelemede binanın 05/12/2018 tarihli onaylı 
projeye uyumlu olarak inşa edildiği tespit edilmiş olup iş bu proje tapu kaydına tescil edilmediğinden 
dikkate alınmayacaktır. 26/01/2009 TARİHLİ TAPU KAYDINA TESCİL EDİLEN PROJEYE GÖRE 
DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR.
Binanın dışı kısmi sıvalı ve boyalıdır. Bina giriş kapısı demir kapı, merdiven korkulukları demir doğrama, 
merdiven sahanlıkları, kat holleri  mermer kaplamadır. Taşınmazın çatısı yapılmıştır. Taşınmazda 
asansör ve ısıtma sistemi bulunmamakta olup belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Yapının 
26/01/2009 tarihli projesinde yer alan bina girişine göre arka cephede, mevcut bina girişine göre 
sağ üst tarafta kalmaktadır. Taşınmaz güney ve batı cephelidir, 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 hol, 1 
wc, 1banya ve 1 balkondan oluşmakta olup 85 m2 alana sahiptir. Salon, mutfak, hol ve odalarda 
zeminler laminant kaplama, ıslak hacim zeminleri seramik kaplamadır. Islak hacim duvarları 
seramik kaplama, salon, hol, mutfak ve odalarda duvarlar sıva üzeri boyalıdır. Daire dış kapısı çelik, 
iç kapıları PVC kapı ve ahşaptır.Yapı takriben 20-30 yıllık olup yıpranma oranı %25dir.
Adresi : Adabük Mah. Bük Mevkii 600 Ada 79 Parsel 1 Nolu Bağ. Böl. Espiye/ GİRESUN
Yüzölçümü : 194,72 m2  
Hisse Payı : Tam Hisse 
Kıymeti : 225.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu sicil kayıtlarındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/12/2022 günü 13:30 - 13:40 arası
2. Satış Günü : 19/01/2023 günü 13:30 - 13:40 arası
Satış Yeri : Espiye Adliyesi İcra Dairesi
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İl, Espiye İlçe, ADABÜK Mahalle/Köy, bük Mevkii, 600 Ada, 79 Parsel, 
zemin kat 7 Nolu Bağımsız Bölüm tam hisseli olup taşınmazın bağımsız bölüm niteliği dükkandır.  
1319 sayılı Emlak Vergisi Yasasının 1610 sayılı yasa ile değişik 12.madde 2. fıkrası kapsamında  
‘’Belediye sınırları içinde meskun mahalde bulunan ve belediye hizmetlerinden yararlanan taşınmazlar 
arsa vasfındadır.’’ denilmektedir. Taşınmazın bulunduğu parsel arsa olarak değerlendirilmiştir. 
Espiye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18/03/2022 tarihli E-3865 sayılı yazısında 
yer alan imar durum krokisi incelendiğinde taşınmazların bulunduğu parselin bitişik nizam 4 kat 
yapılaşma koşullarında ‘Konut Alanı’ niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemede yapının 
5 Kat (zemin kat+ 4 Normal kat) olarak inşa edildiği gözlemlenmiş olup, imar durumuna göre 
binanın uygun olmadığı, taşınmazın 4. Normal katının tapuya tescil edilmeden inşa edildiği tespit 
edilmiştir. Espiye Tapu Müdürlüğü’nün 26/01/2009 tarihli onaylı kat irtifakına esas projesine göre 
taşınmazın zemin katında 7 ve 8 numaralı dükkanlar ile bina girişi, 1. Katında 1 ve 2 numaralı 
meskenler yer almaktadır. Tapu kaydına göre yapı 4 katlı ve 8 adet bağımsız bölüme sahiptir. Espiye 
Belediyesi’nin 18/03/2022 tarihli E-3865 sayılı yazısı ekinde yer alan 05/12/2018 tarihli onaylı mimari 
projesine göre ise taşınmazın zemin katında 1 numaralı dükkan, 2 numaralı mesken ile bina girişi, 
1.katında 3 ve 4  numaralı meskenler yer almaktadır. Belediye onaylı projesine göre yapı 5 katlı ve 
10 adet bağımsız bölüme sahiptir. Keşif günü yapılan incelemede binanın 05/12/2018 tarihli onaylı 
projeye uyumlu olarak inşa edildiği tespit edilmiş olup iş bu proje tapu kaydına tescil edilmediğinden 
dikkate alınmayacaktır. 26/01/2009 TARİHLİ TAPU KAYDINA TESCİL EDİLEN PROJEYE GÖRE 
DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR.
Binanın dışı kısmi sıvalı ve boyalıdır. Bina giriş kapısı demir kapı, merdiven korkulukları demir 
doğrama, merdiven sahanlıkları, kat holleri  mermer kaplamadır. Taşınmazın çatısı yapılmıştır. 

Taşınmazda asansör ve ısıtma sistemi bulunmamakta olup belediye 
hizmetlerinden faydalanmaktadır. Yapının 26/01/2009 tarihli projesinde 
yer alan bina girişine göre hemen  sağ tarafta, mevcut bina girişine göre 
sol tarafta kalmaktadır. Taşınmaz kuzey ve batı cephelidir, 1 dükkan ve 1 
wc den oluşmakta olup 48 m2 alana sahiptir.Yapı takriben 20-30 yıllık olup 
yıpranma oranı %25dir.
Adresi : Adabük Mah. Bük Mevkii 600 Ada 79 Parsel 7 Nolu Bağ. Böl. 
Espiye / GİRESUN
Yüzölçümü : 194,72 m2  
Hisse Payı : Tam Hisse
Kıymeti : 95.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu sicil kayıtlarındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/12/2022 günü 13:50 - 14:00 arası
2. Satış Günü : 19/01/2023 günü 13:50 - 14:00 arası
Satış Yeri : Espiye Adliyesi İcra Dairesi
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün 
öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.
gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada 
tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada 
istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan 
sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve 
satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla 
bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si 
oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu 
vermeleri lazımdır. İ.İ.K. 9. Maddesi uyarınca nakit teminatın 
banka hesabına yatırılması, hesaplanan ihale teminat bedelinin ihale 
saatinden önce Espiye İcra Müdürlüğünün TR540001500158007300576997 
iban numaralı hesabına dosya numarası, ihale katılımcısının adı soyadı, 
T.C. Kimlik numarası yazılarak yatırılması ve teminatın banka hesabına 
yatırıldığına dair ilişkin dekontun ibraz edilmesi veya ihale teminat 
bedeli kadar olan kesin ve süresiz banka teminat mektubunu vermeleri 
gerekmektedir. (AKSİ TAKDİRDE BUNLARIN DIŞINDA SATIŞ 
MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT İLE İHALEYE İŞTİRAK 
EDİLMEYECEKTİR.) Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  
teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan 
vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış 
tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi 
Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim 
ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler 
ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları 
tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra 
ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. 
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin 
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale 
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden 
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul 
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/19 Esas sayılı 
dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 

T.C. ESPİYE İCRA DAİRESİ 2022/19 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Turizm Tanıtma Derneği: Bu 
Yazar Programdan Çıkarılsın
Giresun Turizm Tanıt-

ma Derneği Yönetim 
Kurulu, Giresun Müftülüğü’nü 
uyardı.Yapılan açıklamada, 
“Giresun İl Müftülüğü’nün 
düzenleyeceği icazet törenine 
katılmak üzere ilimize davet 
edilen Mustafa Demirkan, 
Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı 
görüşleriyle bilinmektedir.

Hakkında sayısız suç 
duyurusu yapılmıştır. Böyle 
bir kişinin Kurtuluş 
savaşına iki gönüllü 
alayla katılmış, ülke-
nin düşman işgalin-
den kurtarılmasında, 
cumhuriyetin kurulma-
sı ve yaşatılmasında 
önemli katkıları olan 
bir ilde resmi törene 
katılmasını, bir mesaj 

verme, meydan okuma olarak 
görüyor ve manidar buluyoruz.  

Ayrıca bu kişinin din ve di-
yaneti temsil edici hiçbir resmi 
sıfat ve kimliği bulunmamakta-
dır. Kuran kurslarını tamamla-
yan hafız kardeşlerimize icazet 
verecek özellikte, vasıfta ve 
nitelikte olan başka birisine 
bu görev verilmelidir. Giresun 
Turizm ve Tanıtma Derneği 
olarak Giresun Valisi’ni göre-

ve çağrıyor ve bu 
kişinin programdan 
çıkarılmasını talep 
ediyoruz. 

İlimizin imajının bu 
tür kişiler tarafından 
bozulmasına ve kötü 
tanıtılmasına müsa-
ade edilmemesini 
bekliyoruz.”denildi.

Kale için düğmeye basıldı
Kale Mahallesi sınırları 

içerisinde bulunan 3,61 
hektarlık alan, riskli 

alan ilan edilmiş olup, hazırlanan 
proje Trabzon Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
tarafından kabul edilmişti.

Bu kapsamda söz konusu 
alanda yetkili kurum olan Çevre 
Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından kentsel 
dönüşüm projesi çalışması 
yürütülüyor.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakan-
lığı Altyapı ve Kentsel 
Dönüşüm Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü tarafın-
dan yaklaşık 2,5 yıl önce 
başlatılan kentsel dönü-
şüm çalışmalarında hak 
sahipliği tespiti ve gayri-

menkul değerleme, imar planı, 
kentsel tasarım, matematiksel 
ve finansal modeli oluşturma ile 
hak sahipliği ile uzlaşma süreci 
tamamlandı.

Proje alanı içerisinde yer 
alan 12 adet tescilli esere ait 
rölöve ve restitüsyon projeleri 
hazırlanmış olup, bu eserler 
arasında belediyeye ait bir 
adet taşınmaz da yer alıyor. Bu 

taşınmazlar kentsel dönüşüm 
adı altında bakanlık tarafından 
ayrılan ödenekler çerçevesinde 
yapıların restorasyonlar tamam-
lanarak vatandaşların hizmetine 
sunulacak. 

“GİRESUN’UN 
İHTİYACI VAR”

Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu ise, Kale Mahallesin-
deki kentsel dönüşümde tarihi 

eserlerin korunacağını vur-
gulayarak: “Kentsel dönü-
şüm eski bir binanın yıkılıp 
yerine yenisinin yapılması 
değildir. Tarihi değerler, 
manevi değerler, yöresel ve 
milli mimari, sosyal donatı 
alanları, ulaşım askları, 
kısacası çöpüne varıncaya 
kadar uzun vadeli düşünü-

lerek mahalleye, şehre yeni bir 
kimlik kazandıracak dönüşüm 
modelidir. Giresun’un da buna 
ihtiyacı var. Vatandaşın gönül 
rızasını alarak, onu mağdur 
etmeden onun malının değerine 
değer katabilecek bir dönüşüm 
modellemesini şehrimizde haya-
ta geçiriyoruz. Giresun Bele-
diyesi olarak bu tür projelerde 
kazancımız vatandaşlarımızın 
memnuniyetidir. Kentsel dö-
nüşüm eski bir binanın yıkılıp ye-
rine yenisinin yapılması değildir. 
Tarihi değerler, manevi değerler, 
yöresel ve milli mimari, sosyal 
donatı alanları, ulaşım askla-
rı, kısacası çöpüne varıncaya 
kadar uzun vadeli düşünülerek 
mahalleye, şehre yeni bir kimlik 
kazandıracak dönüşüm modeli-
dir.” şeklinde konuştu.



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

412 Ekim 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com
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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 
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İTİNA İLE YAPILIR
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Başkan Tatlı; ‘Kuruluşumuz-
dan bugüne, inandığımız 
değerleri korumak için çık-

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

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

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

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

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

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

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

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

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

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

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

1 2

3
4 5

Her 
türlü insert 
tasarımızın 

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

olacak... VE
dahası...

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

Rektör Can, Yerel 
Basına sahip çıktı
Rektörlük makamında ya-

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

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

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

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

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

Kız çocuğu tümcesini ne za-
man duysam büyük usta Nazım 
Hikmet’in kız çocuğu şiir’i aklıma 
gelir.Gelin seçtiğim iki kıtasını 
yüksek sesle okuyalım!..

KIZ ÇOCUĞU
Hiroşima’da öleli
oluyor bir on yıl kadar.
Yedi yaşında bir kızım,
büyümez ölü çocuklar.

Saçlarım tutuştu önce,
gözlerim yandı kavruldu.
Bir avuç kül oluverdim,
külüm havaya savruldu.

Bilindiği gibi Dünya Kız Ço-
cukları Günü, kız çocuklarının 
dünyanın her yerinde karşılaş-
makta olduğu toplumsal cinsi-
yet eşitsizliği, eğitim, sağlık ve 
toplumsal haklara erişim sorunla-
rına vurgu yapmak amacıyla, her 
yıl 11 Ekim’de kutlanmaktadır. 
Geçen yıl “İnsan Hakları Derneği” 

GÜN için çok güzel bir betimleme 
yapmış, söyleyeceklerimizin hatta 
söylemek isteyip de söyleyeme-
diklerimizi haykırmıştı. Gelin bir 
daha anımsayalım!..

2012 yılında Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu, Türkiye, Kanada 
ve Peru’nun girişimleri sonucun-
da kız çocuklarına karşı ayrımcı-
lığın önlenmesi ve onların insan 
haklarından tam ve etkili bir şe-
kilde yararlanmalarını sağlamak 
amacıyla 11 Ekim’i “Dünya Kız 
Çocukları Günü” olarak ilan etti.

Dünya Kız Çocukları Günü, 
kız çocuklarının dünyanın her 
yerinde karşılaşmakta olduğu 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği, 
eğitim, sağlık ve sosyal haklara 
erişim sorunlarına vurgu yap-
mak amacıyla her yıl 11 Ekim’de 
kutlanmaktadır. Bu özel günün 
amacı; kız çocuklarının güçlen-
mesi için yapılan sosyal, ekono-
mik, kültürel ve siyasi yatırımların 

arttırılması yoluyla var olan 
yoksulluk, şiddet, dışlanma ve 
ayrımcılığın önüne geçilmesini 
sağlamaktır.

Birleşmiş Milletler tarafından 
2015 yılında düzenlenen “Sür-
dürülebilir Kalkınma Zirvesinde” 
benimsenen ve 193 ülkenin 
onayladığı “2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Gündemi” başlıklı 
bildiride de belirlenen hedefler 
içerisinde “Toplumsal cinsiyet 
eşitliğini sağlamak ve kadınların 
ve kız çocuklarının toplumsal 
konumlarını güçlendirmek” baş-
lığıyla yer verilerek konuya özel 
önem atfedilmiştir.

Küresel çapta kız çocuklarının 
yaşadığı sorunların ele alınıyor 
olması bir yönüyle sorunun bü-
yüklüğünü gösterirken bir yanıyla 
da sorunun çözümü konusunda 
geniş bir iş birliği niyetinin oldu-
ğunu ortaya koymaktadır.

Erken yaşta evlendirilme, 
ücretsiz ev işlerinde çalıştırılma, 
eğitim olanaklarından daha az 
yararlanma, sağlık ve sosyal 
haklara erişim sorunlarının yanı 
sıra yaşanan yerel ve bölgesel 
çatışmaların birincil mağduru 
olma gibi ortak sorunlar, dünya 
genelinde kız çocuklarının yaşa-
dığı güncel sorunlar arasındaki 
yerini halen korumaktadır.

Türkiye, Dünya Kız Çocukları 
Günü’nün kabul edilmesinde 

öncülük eden ülkelerden birisi 
olmakla birlikte kız çocuklarının 
yaşadığı sorunlara halen köklü 
çözümler bulamamıştır. Erken 
yaşta kız çocuklarının evlendi-
rilmeleri, eğitim, sağlık, sosyal 
güvenlik ve güvenli barınma 
koşulları bakımından kız çocuk-
larının daha fazla haklarının ihlal 
edildiği gerçeği halen devam 
etmektedir. Çocuk işçiliği yanında 
ev işlerinde de en çok kız çocuk-
larının emek sömürüsüne maruz 
kaldığını araştırmalar ortaya 
koymaktadır.

Okullaşma oranlarına bakıl-
dığında bölgesel farklar yanında 
kız çocuklarının okul hayatının 
ileriki sınıflarında giderek eğitim 
ortamlarından koptukları her 
bölgede görülmektedir. Bunun-
la birlikte kız çocuklarının bazı 
bölgelerdeki okula devam etme 
oranlarının diğer bölgelerden 
daha da düşük olması gerçeği 
halen devam etmektedir.

Kadının insan haklarının 
korunması ile toplumsal cinsiyet 
eşitliğini sağlama bakımından 
önemli hükümler içeren ve İs-
tanbul Sözleşmesi olarak bilinen 
sözleşmeden Türkiye 1 Temmuz 
2021 yılında çekilmiştir. Bu duru-
mun ülkemizde oldukça kırılgan 
ve dezavantajlı konumda olan 
kadın ve kız çocukların haklarının 
korunması ve geliştirilmesi bakı-

mından geri bir adım olduğunu 
düşünmekteyiz.

Kız çocuklarının durumu ile 
ilgili temel parametre olabilecek 
göstergelere bakıldığında Dünya 
Kız Çocukları Günü’nde çözüm 
bekleyen ciddi sorunların var 
olduğu görülmektedir. Kuşkusuz 
her sorun alanının bir diğerinden 
bağımsız olarak çözülmesi ve ele 
alınması mümkün değildir. Yaşa-
nan sorunlar temel ve süregelen 
sorunlar olduğundan çözüme 
dair yaklaşımların da sistematik, 
ölçülebilir ve sürdürülebilir olması 
gerekmektedir.

Bu nedenle;Dünya Kız Çocuk-
ları Günü’nün kabul edilmesinde 
BM nezdinde öncülük eden 
Türkiye; bu girişimine yaraşır bir 
çabanın göstergesi olarak;

1- İstanbul Sözleşmesine der-
hal yeniden taraf olmalıdır.

2- Kız çocuklarına karşı her 
türlü şiddet ve ayrımcılığın önlen-
mesi için Ulusal Eylem Planını, 
kadın ve çocuk hakları örgütleri-
nin katılımıyla; uluslararası hak 
belgelerinde sıralanan hakları 
içselleştirecek ve erişilebilirliği 
olacak şekilde hazırlamalı ve 
tüm kamu kurum ve kuruluşlarını 
kız çocuklarıyla ilgili her tür iş 
ve işlemi bu plan çerçevesinde 
yürütmekle yükümlü kılmalıdır.

3- Kız çocuklarının toplumsal, 
sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve 

sosyal güvenlik olanaklarından 
daha iyi yararlanabilmesi ve top-
lumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak 
için gerekli olan kaynakları her 
düzeyde sağlamalıdır.

İnsan Hakları Derneği olarak; 
Kız çocuklarının insan onuruna 
yaraşır bir hayat sürmeleri için 
çabalarımızın süreceğini kamuo-
yuna duyuruyoruz.

Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 
tarihinde benimsenen Çocuk 
Hakları Sözleşmesi 2 Eylül 1990 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Türkiye de dahil olmak üzere 
196 ülkenin taraf olduğu sözleş-
me en fazla ülkenin onayladığı 
insan hakları belgesidir. Amerika 
Birleşik Devletleri hariç bütün 
Birleşmiş Milletler üyeleriyle 
Filistin, Vatikan, Nieu ve Cook 
Adaları sözleşmeye taraftır. Tür-
kiye, ÇHS’ni  14 Ekim 1990’da 
imzalamıştır. Bu sözleşme 27 
Ocak 1995’te Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

SADECE KIZ ÇOCUKLARI-
NIN DEĞİL TÜM ÇOCUKLA-
RIN YATAĞA AÇ GİRMEDİĞİ, 
ÇOCUK TECAVÜZLERİNİN 
OLMADIĞI, ÇOCUKLARIMIZIN 
SAĞLIK,EĞİTİM VE SOSYAL 
HAKLARDAN TAM VE EŞİT YA-
RARLANDIĞI TOPLUMCU BİR 
ÜLKE VE DÜNYA ÖZLEMİ İLE!..

Sevgilerimle…

“DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜNÜ” 
BURUK KARŞILIYORUZ!..

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

DR. Mustafa Torun
Enfeksiyon Hastalıkları ve 

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 

mtorun3@gmail.com



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

512 Ekim 
2022 Çarşamba 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

‘4 Yılın En Kötü 
Devresini Oynadık’
İstanbul	temsilcisi	Üskü-

dar	Belediyespor’a	38-32	
mağlup	olan		Görele’nin	
Sultanları	Görele	Beledi-
yespor	baş	antrenörü	Meh-
met	Ali	Binen”	Maça	gelen	
ve	destek	veren	taraftarı-
mızdan	özür	diliyoruz”	dedi.	
2.devrede	4	yılın	en	kötü	

devresini	oynadıklarını	ve	
takımımı	tanıyamadığını	
söyleyen		Görele	Bele-
diyespor	baş	antrenörü	
Mehmet	Ali	Binen”	Maça	iyi	
başlamadık	.	Fakat	devreye	
eşitlik	sağlayarak	girme-
mize	rağmen	2.devrede	

4	yılın	en	kötü	devresini	
oynadık	takımımı	tanıyama-
dım	maçı	kaybettik.	Rakibi-
miz	bize	göre	daha	istekli	
oynadı	ve	kazandı	onları	
tebrik	ediyorum.	Geçen	haf-
ta	boyu	sakat	oyuncuları-
mızdan	yoksun	çalışmamı-
zın	bunda	etkisi	olduğunu	
düşünüyorum.	Telafisi	olan	
bir	maç	oynadık,	fakat	acil	
önlemler	almamızı	gerekti-
ğini	görmüş	olduk.	Hafta	içi	
çalışmalarımız	o	doğrultuda	
olacak.	Maça	gelen	ve	des-
tek	veren	taraftarımızdan	
özür	diliyoruz”	dedi.	

Eynesil Belediye 
Abone Oldu !

TFF	3.Lig	2.grupta	na-
mağlup	yoluna	devam	eden		
Amber	Çay	Eynesil	Beledi-
yespor,	ligin	6.	Haftasında	
sahasında	karşılaştığı	
Bayrampaşa	Spor	A.Ş	ile	
golsüz	berabere	kaldı.	
Ligde	oynadığı	3	deplas-

man	maçından	galibiyetle	
ayrılan,	2	iç	saha	karşı-
laşmasını	ise	beraberlikle	
sonuçlandıran	temsilcimiz	
Amber	Çay	Eynesil	Beledi-
yespor,		Bayrampaşaspor	

ile	golsüz	berabere	kaldı.	
Turuncu-mavili	takım,	

evindeki	galibiyet	hasretini	
3	maça	çıkardı.	Vakfıkebir	
İlçe	Stadında	oynanan	
macta	gol	sesi	çıkmayınca	
her	iki	takımda	sahadan	
1’er	puanla	ayrıldı.	
Puan	tablosunda	namağ-

lup	zirve	mücadelesini	sür-
düren	AmberÇay	Eynesil	
Belediyespor	puanını	12’ye	
yükseltti.	Bayrampaşaspor	
ise	puanını	8’e	çıkardı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .................................................... O .........G ....... B ...... M ...... A ........ Y ........AV .........P
1.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. .......... 9 ..........5 ........ 3 ....... 1 ........ 17 ....... 10 .......7 ...........18
2.BEŞİKTAŞ A.Ş. .............................. 9 ..........5 ........ 3 ....... 1 ........ 17 ....... 10 .......7 ...........18
3.ARABAM.COM KONYASPOR ... 9 ..........5 ........ 3 ....... 1 ........ 10 ....... 3 .........7 ...........18
4.FENERBAHÇE A.Ş. ...................... 8 ..........5 ........ 2 ....... 1 ........ 25 ....... 10 .......15 .........17
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ...... 8 ..........5 ........ 2 ....... 1 ........ 11 ....... 3 .........8 ...........17
6.GALATASARAY A.Ş..................... 8 ..........5 ........ 2 ....... 1 ........ 9 ......... 5 .........4 ...........17
7.TRABZONSPOR A.Ş. ................... 9 ..........5 ........ 2 ....... 2 ........ 13 ....... 11 .......2 ...........17
8.YUKATEL KAYSERİSPOR .......... 9 ..........4 ........ 1 ....... 4 ........ 12 ....... 9 .........3 ...........13
9.KASIMPAŞA A.Ş. .......................... 9 ..........4 ........ 1 ....... 4 ........ 8 ......... 15 .......-7 .........13
10.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ............... 9 ..........3 ........ 3 ....... 3 ........ 14 ....... 12 .......2 ...........12
11.CORENDON ALANYASPOR ..... 9 ..........2 ........ 3 ....... 4 ........ 11 ....... 17 .......-6 ...........9
12.BITEXEN GİRESUNSPOR......... 8 ..........2 ........ 2 ....... 4 ........ 6 ......... 10 .......-4 ...........8
13.İSTANBULSPOR A.Ş. ................. 8 ..........2 ........ 2 ....... 4 ........ 7 ......... 13 .......-6 ...........8
14.MKE ANKARAGÜCÜ ................ 8 ..........2 ........ 1 ....... 5 ........ 9 ......... 14 .......-5 ...........7
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR........ 9 ..........1 ........ 4 ....... 4 ........ 8 ......... 13 .......-5 ...........7
16.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 8 ..........2 ........ 1 ....... 5 ........ 9 ......... 15 .......-6 ...........7
17.ATAKAŞ HATAYSPOR ............... 8 ..........2 ........ 1 ....... 5 ........ 5 ......... 11 .......-6 ...........7
18.V. FATİH KARAGÜMRÜK ........ 8 ..........1 ........ 3 ....... 4 ........ 13 ....... 17 .......-4 ...........6
19.H. ÜMRANİYESPOR .................. 9 ..........0 ........ 3 ....... 6 ........ 7 ......... 13 .......-6 ...........3

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

9. HAFTANIN SONUÇLARI
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. .....1 - 1 ....................... ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
FRAPORT TAV ANTALYASPOR ...............1 - 1 .................ARABAM.COM KONYASPOR
BITEXEN GİRESUNSPOR ........................0 - 1 ...........................................BEŞİKTAŞ A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş. ................................1 - 2 ............................... MKE ANKARAGÜCÜ
FENERBAHÇE A.Ş. ...................................5 - 4 .......VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
ATAKAŞ HATAYSPOR ..............................1 - 0 ....................CORENDON ALANYASPOR
HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR ............2 - 2 .......................YUKATEL KAYSERİSPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ....................0 - 2 .......................DEMİR GRUP SİVASSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. .................................0 - 0 .......................................KASIMPAŞA A.Ş.

Milliyetçi	Hareket	
Partisi	Gire-
sun	Merkez	İlçe	

Başkanı	Denizhan	Usta,	
Spor	Toto	Süper	Lig’de	
Giresun’u	her	yönüyle	
Dünya’ya	tanıtan	Bitexen	
Giresunspor’un	şehir	için	
çok	değerli	bir	marka	
olduğunu	kaydetti.
Son	olarak	hafta	sonu	

Beşiktaş’ın	Bitexen	
Giresunspor’a	konuk	
olduğunu	anımsatan	MHP	
İlçe	Başkanı	Usta,	“Canlı	
yayın	araçları	ve	deplas-
man	taraftarları	şehrimiz-
deydi.	Spor	programları	
yaylalarımızda	canlı	yayın	

yaparak,	şehrimizin	tanıtımı-
na	büyük	bir	katkı	sağladı.	
Bu	da	hiç	şüphesiz	Bitexen	
Giresunspor	sayesinde	oldu.	

Beşiktaş	maçıyla	oteller,	
dolmuş	esnafı	ve	şehrimiz	
kazandı.	Bu	çok	değerli	ve	
önemli	bir	şey.	Şehir	takımları	

Süper	Lig’de	yer	almak	
için	milyon	dolar	paralar	
harcıyor.	Biz	ise	Bitexen	
Giresunspor	sayesinde	
zamanında	televizyon-
dan	izlediğimiz	takım-
ları	Çotanak	Stadı’nda	
izliyoruz.	Bizim	sev-
damız	Giresunspor.	
Şahsım	ve	ailem	olarak	
her	zaman	gücümüz	
kadar	Giresunspor’un	
yanında	olduk.	Olmaya	
da	devam	edeceğiz.	
Giresunspor	bu	şehrin	

olmazsa	olmazıdır.	Herkesin	
kırmızıçizgisidir.	Bu	fırsat	bir	
daha	şehrimize	gelmeyebilir.	
Bu	fırsatı	iyi	kullanmalı	ve	
turizm	şehri	olma	yolunda	
Bitexen	Giresunspor’umuzun	
marka	değerini	çok	iyi	kullan-
malıyız.”	dedi.
Usta,	Bitexen	Giresunspor’a	

A’dan	Z’ye	herkesin	destek	
çıkması	gerektiğini	belirterek,	
“Yeşil	Beyazlı	renklere	bağ-
lıyız.	Giresunspor’un	Süper	
Lig’de	kalıcı	olması	için	elbirli-
ğiyle	hareket	etmek	şarttır.	Gi-
resunspor	değerdir,	kıymetlidir.	
Bu	armayı	hep	birlikte	daha	
da	yukarılara	taşımalıyız.”	diye	
konuştu.

‘GiRESUNSPOR’U HEP
BiRLiKTE YUCELTMELiYiZ’

MHP Merkez İlçe Başkanı Denizhan Usta, “Giresun, Bitexen Giresunspor sayesinde bir kez daha 
kamuoyunun dikkatini çekti. Canlı yayın araçları ve deplasman taraftarları şehrimizdeydi. Spor 

programları yaylalarımızda canlı yayın yaparak, şehrimizin tanıtımına büyük bir katkı sağladı.” dedi

Kayserispor	ve	Konyaspor	mağ-
lubiyetlerinin	ardından	deplasmanda	
oynadığı	Karagümrük	ve	Alanyaspor	
müsabakalarında	sahadan	eşitlikle	
ayrılan	Çotanaklar,	Beşiktaş	karşısın-
da	ise	mağlup	olarak	son	beş	maçın-
da	üç	puana	hasret	kalmış	oldu

SARI KART SINIRI
Giresunspor’da	savunma	oyuncu-

larından	Ramon	Arias	da	kart	sınırına	
yerleşti.	Savunmanın	solunda	görev	
yapan	Alper	Uludağ,	Yeşil-beyazlı	
takımda	3	sarı	kartı	bulunan	oyuncuy-
du.	Konyaspor	ve	Alanyaspor	maçla-
rında	sararan	stoper	Ramon	üçüncü	
sarısını	ise	Beşiktaş	maçında	gördü	
ve	kart	sınırına	yerleşti.	

SİVAS YOLCUSU
Giresunspor	ligin	10.	Haftasın-

da	Demir	Grup	Sivasspor’a	misafir	
olacak.	Beşiktaş	karşısında	istedi-
ği	oyunu	sergileyemeyen	ve	buna	

hakemin	de	kötü	yönetimi	eklenince	
sahadan	mağlubiyetle	ayrılan	ekibi-
miz,	17	Ekim	pazartesi	akşamı	Demir	
Grup	Sivasspor	ile	çok	zorlu	bir	puan	
mücadelesine	girişecek.	Maçın	başla-
ma	saati	ise	20.00.

Giresunspor’un galibiyet 
özlemi beş maça çıktı

TFF’den Ampute Milli 
Takımına Tebrik

Federasyondan	yapılan	
açıklamada	“Türkiye	Futbol	
Federasyonu’nun	“Türkiye	
Futbol	Oynuyor”	projesi	
kapsamında	destek	verdiği	
Bedensel	Engelliler	Spor	
Federasyonu	bünyesinde	
bulunan	Ampute	Futbol	Milli	
Takımımız,	İstanbul’da	yapı-
lan	2022	Dünya	Kupası’nda	
şampiyon	olarak	tarihi	bir	
başarı	gösterdi.	

Azim,	hırs	ve	mücadele-
leriyle	herkese	ilham	veren,	

Türkiye’nin	gurur	kaynağı	Am-
pute	Futbol	Milli	Takımımızın	
teknik	heyet	ve	futbolcularını	
gönülden	kutlar,	spor	tarihi-
mize	geçen	bu	önemli	zaferin	
tüm	mimarlarına	yürekten	
teşekkür	ederiz”	ifadeleri	
kullanıldı.



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 612 Ekim 2022 Çarşamba

 

 

 

Ampute Milli Takımı-
mız, 2007 yılında ilk 
kez katıldığı Dünya 

Şampiyonası’nda üçüncü 
olmuş, 2010, 2012 ve 2014 yıl-
larında da aynı dereceyi elde 
etmişti. Ay-Yıldızlılar, 2018 
yılında Meksika’nın ev sahip-
liğini yaptığı Dünya Kupası 
finallerinde Angola’yla şampi-
yonluk maçına çıkmış, penaltı 
atışları sonunda rakibine 5-4 
yenilmişti. Türkiye ile Angola 
arasında 9 Ekim’de oynanan 
Dünya Kupası finali, bir nevi 
bu maçın rövanşı niteliğini 
taşıdı. Angola’ya kaybettiğimiz 
finalde penaltı kaçıran Osman 
Çakmak, şu anda Ampute Milli 
Takımımız’ın teknik direktörlü-
ğünü yapıyor. Osman Çakmak 
“Yarım kalmış bir hikayeyi 
tamamlayıp, bu zorlu serüveni 
kupayla taçlandırdık. Oyuncu 
kardeşlerimi yürekten kutluyo-
rum. Milli Takımımıza destek 
veren herkese canı gönül-
den teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. 

Ampute Milli Takımımız, 
2004 ve 2008 yıllarında ikinci 
olduğu Avrupa Şampiyonası’n-
da ise 2017 ve 2021 yıllarında 
üst üste iki kez şampiyonluğu 
kazanarak, tarihi bir başarı 
göstermişti.

52 bin kişilik Ali Sami Yen 

Spor Kompleksi’nde binlerce 
taraftarın coşkulu desteği altın-
da maça çıkan Ampute Futbol 
Milli Takımımız, 19. dakikada 
Ömer Güleryüz, 31. (penaltı-
dan) ve 43. dakikalarda Rahmi 
Özcan ve 49. dakikada Serkan 
Dereli’nin golleriyle galibiyete 
ulaştı. Angola’nın sayısı 24. 
dakikada Adao’dan geldi. 
Millliler, maçın ardından asker 
selamıyla tribünleri selamladı.

Kahramanlara 
şampiyonluk kupasını 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan verdi 

Final maçının ardından 
düzenlenen törende Ampute 
Milli Takımımıza şampiyon-
luk kupasını Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan takdim 
etti. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ayrıca tek 
tek sporcularımızı kutlayarak 
madalyalarını verdi. Kupa ve 
madalya törenine Gençlik ve 
Spor Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu, Sağlık Ba-
kanı Dr. Fahrettin Koca, TFF 
Başkanı Mehmet Büyükekşi ve 
diğer yetkililer katıldı. 

Kupanın En iyi Oyuncusu 
seçilen Ömer Güleyüz’e ödülü-
nü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu 
verdi. Ömer Güleryüz ayrıca 

attığı 9 Golle kupanın Gol 
Kralı oldu. Ömer Güleryüz, Gol 
Krallığı ödülünü TFF Başkanı 
Mehmet Büyükekşi’den aldı. 
Angola file bekçisi Esteban da 
turnuvanın kalecisi seçildi.

Protokolden 
büyük destek

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Gençlik ve 
Spor Bakanı Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, Sağlık 
Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 
Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
TFF Başkan Vekilleri Murat 

Aksu ve Yusuf Günay, TFF Yö-
netim Kurulu Üyeleri Müslüm 
Özmen, Ali Düşmez, Hamit 
Altıntop, İdil Karademirlidağ 
Suher, Ramazan Üçdan, Talat 
Papatya, TFF Genel Sekreteri 
Kadir Kardaş, Gençlik ve Spor 
Bakan Yardımcısı Hamza Yer-
likaya, TFF Engelliler Koordi-
nasyon Kurulu Başkanı Ömer 
Gürsoy, Dünya Ampute Futbol 
Federasyonu (WAFF) Başkanı 
Arif Ümit Uztürk ve Bedensel 
Engelliler Spor Federasyonu 
Başkanı Muaz Ergezen final 
müsabakasını tribünden takip 
etti ve Millilere destek verdi.

23 gol attılar, 
sadece 3 gol yediler

Ay-Yıldızlılar grup maç-
larında Fransa’yı 3-0, Liber-
ya’yı 5-0 yenmiş, Haiti ile 1-1 
berabere kalmasının ardından 
Son 16 Turu’nda Meksika’yı 
5-0’la geçmişti. Çeyrek finalde 
Fas’ı 4-1 mağlup eden Ampute 
Milli Takımımız, yarı finalde 
Özbekistan’ı 1-0 yenmesinin 
ardından finalde de Angola’yı 
4-1’le geçerek unutulmaz bir 
zafer yaşadı. 

TFF destekledi, 
madalyalar geldi

Türkiye Futbol Federasyonu 
16 yıldır “Futbol Aşkı Engel Ta-
nımaz” sloganıyla engelli fut-
boluna destek veriyor. Ampute 

Milli Takımımız da bu desteğin 
ardından uluslararası turnu-
valarda elde ettiği başarılarla 
dikkat çekiyor. Ay-Yıldızlılar, 
2007 yılında ilk kez katıldık-
ları Dünya Şampiyonası’nda 
üçüncü olmalarının ardından, 
2010, 2012 ve 2014 Dünya 
Kupaları’nda da aynı dereceyi 
elde etmişti. 2018 yılında Mek-
sika’nın ev sahipliğini yaptığı 
Dünya Kupası finallerinde 
Angola’yla penaltı atışlarıyla 
5-4 geçilen Milliler, ikincilikte 
kalmıştı. Bu kez Angola’yı 
yenen Ampute Milli Takımımız 
en büyük başarısına ulaştı. 
Ampute Milli Takımımız, 2004 
ve 2008 yıllarında ikinci oldu-
ğu Avrupa Şampiyonası’nda 
ise 2017 ve 2021 yıllarında üst 
üste iki kez şampiyon olmuştu. 

80 maçın 
76’sı TFF’nin Riva 
tesislerinde oynandı

 24 ülkeden 360 sporcu-
nun yer aldığı Dünya Ampute 
Futbol Şampiyonası’nda 80 
maçın 76’sı TFF Hasan Doğan 
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim 
Tesisleri’nde oynandı. Türki-
ye’nin oynadığı açılış maçı 
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 
Spor Kompleksi’nde, yarı final 
Vadofone Park’ta, final müsa-
bakası ve 3.’lük-4.’lük maçı Ali 
Sami Yen Spor Kompleksi’nde 
gerçekleştirildi. Dünya Kupa-
sı’nda üçüncülüğü Haiti’yi 4-2 
yenen Özbekistan elde etti. 

Türkiye-Angola finali öncesi 
Dünya Kupası’nın kapanış 
töreni yapıldı. Müzik gösterileri 
ve davul şovlar kapanış töreni-
ne renk kattı.

TFF Başkan Vekili ve En-
gelli Spor Federasyonlarından 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Yusuf Günay, maç sonrasında 
şu değerlendirmede bulundu:

“Ampute Futbol Milli Takı-
mımızı, tüm oyuncuları, teknik 
direktör Osman Çakmak’ı, 
idarecileri, Türkiye Bedensel 
Engelliler Spor Federasyo-
nu Başkanımızı kutluyoruz. 
Başta Federasyon Başkanımız 
Mehmet Büyükekşi ve Yönetim 
Kurulu olarak Dünya Kupası 
için tüm imkanları sağladık. 24 
ülke katıldı, 80 maç oynandı. 
Çok şükür ki Milli Takımımız 
mutlu sona ulaştı. Çok sevinç-
liyiz” dedi. 

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ‘Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Millî Takı-
mımızın, ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası’nın finalinde Angola’yı 4-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşmasının yankıları devam ediyor

GiRESUN UGURLU GELDi
Ay-Yıldızlılar hem müzesindeki tek eksik parça olan Dünya Kupası’nı hem de 4 yıl önce Meksika’da Angola’ya penaltı atışlarıyla 5-4 kaybettiği 

maçın rövanşını alarak büyük bir başarı elde etti. Milli takımımız,şampiyonaya Giresun’da yaptığı kamp çalışması ile hazırlanmıştı


