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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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Prof. Dr. HÜLYA AKAN
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GİRESUN BELEDİYE 
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31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
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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
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DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

“Suriye'de 
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öyle mi?..
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ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

BİR YOL HİKAYESİ 
AKKÖY USTAOĞLU

MAHALLE YOLU
(Yazısı Sayfa 3’te)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
Keşap’ta Coşku İçinde Kutlandı

Cumhuriyetin Kuruluşunun 99. Yıl dönü-
mü kutlama etkinlikleri Keşap Kent Meyda-
nında düzenlenen törenle gerçekleştirildi. 
Törene Keşap Kaymakamı Nurullah Cemil 
Erciyas, Keşap Belediye Başkanı Mehmet 

Emür, mülki amirler, gaziler ve aileleri , 
STK’lar ve vatandaşlar katıldı. Törende, 
saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı 
okundu. Öğrenciler tarafından hazırlanan 
gösteriler sunuldu. 2’DE

Giresun İl Özel 
İdaresi Yol ve Ulaşım 
Hizmetleri ekipleri sıcak 
asfalt çalışmalarına 
ara vermeden devam 
ediyor. Yatırım programı 

kapsamında çalışmala-
rını sürdüren ekiplerin 
hedefleri; programdaki 
tüm işleri kış ayına 
girmeden bitirmek.

SAYFA 2’DE

Kulakkaya-Bektaş Yayla Yolu 
Sıcak Asfalt İle Buluşuyor

Muhtarlardan 
Şenlikoğlu’na 

destek 4’TE

İyi Parti Bulancak İlçe 
Başkanı Nesim Çelik delege 
seçimlerini başarıyla gerçek-
leştirdiklerini söyledi.Çelik”Ge-
nel merkezimizin almış olduğu 
karar doğrultusunda İl ve 
ilçelerde yapılması plan-
lanan, olağan kongreler 
yapılmaya başlamıştır. 
Bu süreç içerisinde 400 
üyeyi aşan ilçelerde tü-
züğümüz gereği  delege 
seçimi yapılması söz 

konusu olmuştur. İlçemizde 
de 29 Ekim 2022 cumartesi 
günü delege seçimi yapılmıştır. 
Yapılan delege seçimi sonrası 
400 delege  belirlenmiş olup, 
bu sayıya ilave olarak tüzük 

gereği asil yönetim kurulu üye-
lerimizde, doğal delege olarak 
dahil edilmiştir.  

29 Kasım 2022 Salı günü 
yapılacak  İlçe başkanlığı se-
çiminde toplam 428 delegemiz  

oy kullanarak ilçe başka-
nını seçecektir. Yapılan 
delege seçiminin önce-
likle partimize, ilçemize, 
ilimize, ülkemize hayırlı 
olmasını dilerim.”dedi.

Haber:Mustafa Cici

Çelik: Delege Seçimleri 
Partimize Hayırlı Olsun

SARI’DAN 3 FiRMAYA ZiYARET

Giresun Çalışma ve İş Kurumu 
İl  Müdürü Mustafa Sarı  firmaları 
ziyaret ederek son teşviklerle ilgili 
katkıları anlatmayı sürdürüyor.

Sarı bu yönüyle taktir alırken,-
son olarak ,Ticaret İl Müdürü 
Ali Yıldırım ve Hak-iş İl Başkanı 
Hamza Türkmen ile birlikte;Fatih 

Otomotiv,Yakup Zere konveyör 
ve Yaşarlar Beyaz Eşya Dağıtım 
İşletmelerini ziyaret etti.

Ziyarette,yetkililer tarafından 
Devlet teşvikleri ile İŞKUR’un 
işyerlerine yönelik düzenlediği 
kurs ve programlar hakkında bilgi 
verildi. Haber: Hakan Çelebi

Giresun Belediye eski 
Başkanlarından 
Mehmet Larçın,dün 

mezarı başında törenlerle 
anıldı.Törene ;Giresun Be-
lediye Başkanı Aytekin Şen-
likoğlu,Başkenvekili Osman 
Öden,Meclis üyeleri Mete 
Bahadır Yılmaz, Adil 
Erol,Fuat Köse ,Turizm 
Tanıtma Derneği Baş-
kanı Uğur Karaibrahi-
moğlu,Sanayi Sitesi 
Kooperatif Başkanı 
Muammer Usta,Gire-
sun’un marka sana-
yicilerinden İbrahim 
Kara ,Batlama Vadisi 
İlçe Yapma Komitesi 
Başkanı Hakan Cen-
ger,İstanbul Komitesi 
Başkanı Murat cenger 
,Deneyimli siyasetçi 
Şaban Bulam,Giresun 

Belediyesi’nin emektarlarından 
Salih Önal,Belediye Meclis 
eski üyesi Burak Bektaşoğlu 
ve Merhum Mehmet Larçın ‘ın 
oğlu Alper Larçın katıldı.Gire-
sun’un efsane İzci Liderlerin-
den Yaşar Ünal ,Larçın’ın çok 
erken kaybedildiğini söyledi.

Ünal”Merhum Larçın bu ilin 
önemli bir değeriydi.Belediye 
Başkanlığı döneminde şehir-
de kalıcı eserler bıraktı.”dedi.
Giresun Belediyesi’nin önemli 
bürokratlarından Arif Kal-
pakçıoğlu ise Larçın ile olan 
anılarını anlatırken,törende 

söz alan Uğur Karaib-
rahimoğlu ve İbrahim 
Kara da ,Larçın’ı 
saygıyla andıklarını 
ifade ettiler…

ŞENLİKOĞLU: 
LARÇIN’I UNUT-
MUYORUZ

Giresun Belediye 
Başkanı Aytekin Şen-
likoğlu da,Larçın ile 
ilgili önemli tespitlerde 
bulundu.Giresun tari-
hine damga vuran bir 

ismi unutmayacaklarını anlatan 
Şenlikoğlu “Larçın’ın hedefleri 
doğrultusunda çalışmalarımıza 
devam ediyoruz”dedi.Larçın’ın 
büyük oğlu Alper Larçın ise 

babasını kaybetmenin üzüntü-
sünü saygıyla andıklarını be-
lirterek “Buraya gelen herkese 
sonsuz teşekkür ediyorum”de-
di…Törende daha sonra dualar 

okundu ve toplu resim çektirildi.
Giresun Gündem Gazetesi 
olarak merhum Larçın’ı saygı 
ve hürmetle anıyoruz. 

Haber: Mustafa Cici

EFSANE BASKAN LARCIN’I SEVENLERi UNUTMADI
Konuşmacılar Larçın ile ilgili ayrı ayrı söz alarak geçmişe dair anılarını anlattılar. Şenlikoğlu ise Larçın’ın şehre yaptığı katkıların unutulmayacağını söyledi



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı Keşap’ta 

Coşku İçinde Kutlandı

Tören sonrası Keşap 
Belediye Başkanı Mehmet 
Emür bir açıklama yaptı. 

29 EKİM CUMHURİYET 
BAYRAMI KUTLU OLSUN

İlçemiz Kent Meydanın-
da düzenlenen 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı kut-
lama etkinliklerine katıldık.
Birliğimizde ve beraberliği-
mizde nice bayramları aynı 
heyecan içinde yaşamak 
ve yaşatmak arzusu ile 29 

Ekim Cumhuriyet  Bayra-
mı’nın 99.yıl dönümünü 
yürekten kutluyor, Aziz 
Şehitlerimizi Saygı ve Rah-
metle, Gazilerimizi Minnet 
ve Şükranla Anıyorum. 
Öğrencilerimizi hazırlamış 
oldukları gösterileri için 
tebrik ediyorum” dedi.

Vatandaşların yoğun 
katılımıyla gerçekleşen 
etkinlikler, geçit töreninin 
yapılmasıyla sona erdi.

İl Müftüsü Topcan, Türki-
ye’nin ilk İmam Hatip Lisesi 
Müdürü Mahmut Celaleddin 
Ökten’in örnek hayatının tüm 
gençlere örnek olması gerek-
tiğini vurguladı. 

Giresun İl Müftüsü Rama-
zan Topcan, ilçe ziyaretleri 
kapsamında Çanakçı’da bir 
dizi ziyaret gerçekleştirerek 
“İdeal Gençlik” başlıklı bir 
konferans verdi. 

Çanakçı Kayserili Hacı Se-
yit Burhan Türkmen Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nde eğitim 
gören öğrencilere seslenen 
İl Müftüsü Topcan, gençlerin 
millete ve insanlığa hizmet 
etme idealine sahip olması 
gerektiğini vurguladı. 

İmanlı ve inançlı bir neslin 
yetişmesine öncülük eden 
Mahmut Celaleddin Ökten’in 
hayatından kesitler sunan 
Müftü Topcan, “Bugünün 
Celaleddin Ökten’leri sizler 
olacaksınız. İmam Hatip 
Okullarının kuruluş yıl dönü-
münde hatırlatmak istedim. 
Kim bu Mahmud Celaleddin 
Ökten? ‘Ya Rab! Eğer bana 
bu kitabın dilinden anlamayı 
nasip edersen, ölünceye 
kadar senin dininin dellâlı 
olacağım.’ diye Allah’a söz 
vermiş ve hayatının sonuna 
kadar da bu söze hep sadık 
kalmış bir kahramandan 
bahsediyorum. O’nun davası 
davanız olmalıdır.  

Sadece derslerde değil 
iyilik hareketlerinde de önde 

olun. Sadece kendinizi değil, 
başkalarını da mutlu ederek 
hayatınızı güzel davranışlarla 
anlamlandırın.  Boş, anlamsız 
ve beyhude her türlü söz ve 
davranıştan uzak durun. Bü-
yüklerinizi de sayın ve sevin.” 
şeklinde konuştu. 

ÇANAKÇI 
PROGRAMI 

Çanakçı ziyareti kap-
samında yeni atanan İlçe 
Müftüsü Yunus Özdamar’ı 
Müftülük makamında ziyaret 
ederek tebrik eden Müftü 
Topcan başarı dileklerini iletti. 
Karşılıklı fikir alışverişinin 
yapıldığı ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Müf-
tü Özdamar ise Müftü Topcan 
ziyareti dolayısıyla teşekkür 
etti. 

İlçe Müftülüğüne bünye-
sinde hizmet sunan 4-6 yaş 
grubu Kur’an kursu, yatılı 
erkek Kur’an kursu ve Cami-
yanı Mahallesi’nde bulunan 
Medine İhtiyaç Odaklı Kur’an 
Kursu’nu ziyaret eden Müftü 
Topcan kursiyerlerle sohbet 
etti. 

Ardından Kaymakam Vekili 
Mustafa Talha Aydın, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Yılmaz Genç 
ve İmam Hatip Lisesi Müdürü 
Ekrem Cebeci’yi ziyaret eden 
Müftü Topcan öğrencilerle de 
bir araya geldi.  

Daha sonra Ahmet-Saliha 
Yılmaz Özel Bakım Merke-
zi’ni de ziyaret eden Topcan, 
merkez çalışanları ve bakıma 
muhtaç vatandaşlarla bir 
araya geldi. Merkez Ca-
mii’nde cemaate hitap eden 
Topcan, son olarak Kayserili 
Şehit Kadir Şaka’nın kabrini 
ziyaret ederek ilçe programını 
tamamladı. 

Giresun Üniversitesi 2-3 
Kasım 2022 tarihinde 

Ömer Halis Demir Salonu’nda 
Karadeniz’de Rus İşgali ve 
Harşit Savunması konulu bir 
sempozyum düzenliyor.

Sempozyum Düzenleme Ku-
rulu adına Ömer Erdoğan, GRÜ 
Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can ve 
Giresun Valisi Enver Ünlü’nün 
açılış konuşmasıyla başlayacak 
olan sempozyuma birçok akade-
misyen katılarak bölge tarihinin 
bilinmeyen yönlerini konuşacak.

2-3 Kasım tarihleri arasında 
gerçekleşecek semyozyum 
her gün iki oturumda gerçek-
leşecek. Sempozyum progra-
mındaki oturumlar ve konular 
aşağıdaki gibidir.

2 Kasım 2022 Çarşamba 
Günü Prof. Dr. Beyhan KE-
SİK başkanlığında yapılacak 
semyozyumun 1. Oturumun 
panelistleri şöyle

• Prof. Dr. Mehmet OKUR, 
“Küçük Kaynarca Antlaşma-
sı’ndan I. Dünya Savaşı’na 
Rusya’nın Karadeniz Politi-

kası: Ekonomik ve Stratejik 
Çıkarlar Açısından Genel Bir 
Değerlendirme”

• Prof.Dr.Sezai BALCI ve 
Adnan YAZICI, “Birinci Dün-
ya Savaşı’nda Harşit Vadisi 
Savunması”

• Doç. Dr. Mehmet  ŞİM-
ŞEK, “Harşit Vadisi Savunma-
sının Hüzün Turimzi Bağlamın-
da Değerlendirilmesi”

• Öğr. Gör. Veysel USTA, 
“Trabzon’da Rus İşgali’nin 
Tarihsel Arka Planı”

• Arş. Gör. Tuncay KARADE-
NİZ, “Trabzon’da Rus İşgali ve İş-
gale Karşı Direniş (1916 -1918)”

2 Kasım 2022 Çarşamba 
Günü Prof. Dr. Beyhan KESİK 
başkanlığında yapılacak sem-
yozyumun 2. Oturumunda şu 
başlıklar işlenecek..

Dr. Mustafa ÇÖL- Hüsem 
ÇELİK, “Doğu Karadeniz’in 
1914-1918 Yılları Arasında 
Genel Durumu”

Doktorant Yıldırım OKATAN 
ve Araştırmacı Enes HOLOĞLU, 
“Rus İşgali Döneminde Gü-

müşhane İlinde Yapılan Ermeni 
Mezalimine Bazı Dikkatler”

Dr. Banu YILMAZ, “Rus 
İşgali Sırasında Gümüşhane 
Sancağında Eğitim Ve Ticaret 
(1916- 1918)”

Doç. Dr. Serdar GÖKTAŞ, 

“Birinci Dünya Savaşı’nda 
Bayburt’un İşgali Ve Kurtuluşu”

Dr. Arş.Gör. Fatih Meh-
met EŞKİ, “Doğu Karadeniz 
İşgalinin Rusça Gazetelere 
Yansıması”.

Haber: Osman Yılmaz

Harşit Savunması için tarihi hafta

‘Bugünün Celaleddin 
Ökten’leri 

sizler olacaksınız’

Kulakkaya-Bektaş Yayla Yolu 
Sıcak Asfalt İle Buluşuyor

Bu çalışmaların arasında 
yer alan ve özellikle turizm 
alanında önemli bir yere sahip 
olan Kulakkaya-Bektaş yayla-
ları yolu için sıcak asfalt çalış-
ması da başladı. DOKAP ve İl 
Özel İdaresinin öz kaynakları 
ile yürütülen çalışmalarda şu 
ana kadar 5 bin 500 ton sıcak 
asfalt ile 5 bin 50 metre  yol 
yapıldı. Çalışmalar tamamlan-

dığında toplamda 12 milyon 
TL ile 8 km yol sıcak asfalt 
yapılmış olacaktır. 

Giresun İl Özel İdaresi Yol 
ve Ulaşım Hizmetleri ekipleri 
şu ana kadar 5 bin 500 ton 
sıcak asfaltı yaptığı hummalı 
çalışma ile yayla yoluna döktü. 
Bu çalışmaların Giresun  turiz-
mi içinde ayrıca büyük önem 
taşıyor.

Beşiktaş Belediye Mec-
lis Üyesi Av. Devrim 

Alparslan’ın sponsorluğunda 
Mavikaradeniz televizyonu 
tarafından hazırlanan Afyon 
Giresunlular Şehitliği belge-
selinin tanıtımı Giresun sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri 
ve medya mensupları katılımı 
ile Beşiktaş Belediyesi’nin 
Sanatçılar Parkı’nda bulunan 
Beşiktaş Belediyesi sosyal 
tesislerinde gerçekleştirildi.

Mavikaradeniz TV sahibi 
Fuat Kuş yaptığı konuşmada 
kurum olarak birçok belgesel 
çalışması yaptıklarını, Ayfon 
Giresun Şehitliği’nin ardından 
Haymana ve birçok İstiklal 
Savaşı kahramanları ile ilgili 
de çalışmalarının tamamlan-
mak üzere olduğunu, Ayrıca 
Topal Osman Ağa ile ilgili de 
yapılan dijital çalışmanın çok 
yakın zamanda galasının 
yapılacağını söyledi.

giresuntv.com.tr ın soru-
larını yanıtlayan Av. Devrim 
Alparslan ise “Giresun’da bu-
lunan Atatürk Anıtının önünde 
“Afyonkarahisar ve Dumlupı-
nar’da sizin uşaklar da vardı.” 

sözü ile büyüdük Genel Baş-
kanımız Kemal Kılıçdardoğ-
lu’nun Afyon Giresun Şehitliği 
ziyaretine bende katıldım ve 
buradaki atmosferden çok 
etkilendim. Bu atmosferin 
ve buradaki tarihin gelecek 
kuşaklara aktarılması ve 
dijital dünyaya taşınması 
için üzerimize sorumluluk 
düştüğünü anladım. Fuat 
Kuş ile bu konuda yaptığımız 
görüşmeler neticesinde böy-
le bir belgesel ortaya çıktı. 
Giresun ve Giresunluların 
tanıtımı için genç bir siyaset-
çi olarak sorumluluk bilinci ile 
bundan sonraki çalışmaları-
ma devam edeceğim.” dedi.

Belgesel gösterimine 
Eski Zeytinburnu Belediye 
Başkanı Adil Emecan, Eyüp 
Belediye Meclis Üyesi Ser-
kan Cihan, Sarıyer Belediye 
Meclis Üyesi Ünal Civak,Gi-
resun Federasyonu Başkanı 
Muhterem Memiş, Çepni 
Federasyonu Başkanı Recep 
Genç, Tirdef Yönetim Kurulu 
Üyesi Nedim Yolcu, Bey-
kozlu Giresunlular Derneği 
Başkanı Hayrullah Usta, 

Sarıyer Giresunlular Derneği 
Başkanı Ali Alim, Arnavutköy 
Giresunlular Derneği Başkanı 
Ahmet Kabasakal, Doğan-
kent Çevre Köyleri Derneği 
Başkanı Turan Kabadayı, 

Eynesil Derneği Başkanı 
Halilibrahim Türkyılmaz ile 
Giresun Medya Platformu 
temsilcileri katıldı.

Haber: Hakan Çelebi

FUAT KUS VE MAVi KARADENiZ
TV’DEN iZ BIRAKAN ESER
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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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‘Kur’an kursları 
buluşma noktası olsun’
İhtiyaç odaklı Kur’an 

kurslarını ziyaret eden İl 
Müftüsü Topcan, cami merkez-
li bir medeniyetin inşası için 
mabetler ve Kur’an kurslarının 
hayatın merkezinde yer alması 
gerektiğini vurguladı. 

Giresun İl Müftülüğüne bağ-
lı İhtiyaç Odaklı Kur’an Kurs-
larında 2022-2023 Yılı Eğitim 
Öğretim çalışmaları kadın kur-
siyerlerin yoğun ilgiyle devam 
ediyor. İl Müftüsü Ramazan 
Topcan, farklı mahallelerde din 
hizmeti sunan kursları ziyaret 
ederek kursiyerlerle sohbet 
etti.  

Kurslarda gerçekleştirilen 
eğitim faaliyetlerini yerinde 
inceleyen İl Müftüsü Topcan, 
öğreticileri yaptıkları çalış-
malar ve gösterdikleri gayret 
nedeniyle tebrik etti. Müftü 
Topcan maddi ve manevi 
desteklerinden dolayı cami 
derneklerine ve hayırsever 
vatandaşlara da teşekkür etti. 

Kur’an kurslarının birliğin, 

dayanışmanın, kardeşliğin ve 
huzurun güzel bir yansıması 
olduğunu ifade eden Topcan, 
“Bağın bahçenin olmadığı, fın-
dığın fıstığın olmadığı bir mev-
simdeyiz. İstiyorum ki Kur’an 
kurslarımız uğrak noktamız 
olsun, buluşma yerimiz olsun. 
Havaların soğumaya yüz 
tuttuğu bu günlerde Kur’an’ın 
sıcaklığında, Efendimizin mu-
habbetinde buluşalım. Buralar, 
televizyon esaretine karşı 
kalkandır. Maddi ve manevi 
sağlığımız için huzur mekânla-
rıdır. İstiyorum buralar dolsun 
taşsın. Duyurun sesimizi bütün 
komşularınıza.” diye konuştu. 

Ziyaretler sırasında Müftü 
Topcan’a Şube Müdürü İsmail 
Aydın da eşlik etti. 

BİR YOL HİKAYESİ AKKÖY 
USTAOĞLU MAHALLE YOLU

1989 yılında başlayan 
Akköy  USTAOĞLU 
yolu 700 m başlamış. 

Taş çıkınca o günün siyasi 
erkleri bırakmışlardı. 1993 
yılında DYP iktidara geldiğinde 
köprü başına dek 6 ay dinamit 
atarak hiç toprağa  temas 
etmeden köprü başına indik. 
Köprü başından benim yerin 
bitişiğinde kalmış olan yol 5 yıl 
sonra Cevat Bıçakçı önderli-
ğinde ÇITLAKOĞLU obuzuna 
dek gitmiş, 2020 yılında Murat 
Hafız önderliğinde Hamidiye 
köyüne dek ulaşmış. Şu an 
Hamidiye Ustaoğlu mahalle-
sinden indirilen yol ile birleşti-
rilmiştir.

2021 yılbaşında köylü il 
özel idaresi işbirliğinde 4500 
torba köy halkı belediye 
başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 
yardım sever dostlar eliyle 
Yetgin Gürel önderliğinde 
Güre Grup yoluna dek tamamı 
2300 m olan yolumuz beton 
kaplama yapılmıştır. 1994’de 
yol yapılırken, Şahin Bıçakcı, 
Rıfat Bıçakçı, Şükrü Bıçakçı, 
Cihat Uzundere, Eyüp, Erdo-
ğan, Aydın bizleri hiç yanlız 
bırakmadılar.

Mehmet Keskin, Celal 
Aydın, Hacı Abdullah Gürel, 
Pala İbrahim Demirel, Aşkı 
Gürel, Muammer Usta, köy 
muhtarı olsun Şükrü GÜREL 
bizlerin yanında destek olarak 
durdular. Mustafa DUMA-
NOĞLU önderliğinde Güre 
Deresi üzerine 1 adet  köprü, 2 
adet 1000’lik menfezini Yaşar 
Demiral eliyle tamamladığımız 

yolumuzda köy hane halkının 
tamamının emeği vardır.

Bugün ise Celal Aydın’ın 
obuza, Mahmut ağa yerin-
dendeki 2 obuza dün, bugün 
1000’lik büzleri Ahmet Şahin  
Başkanımızın yardımları ile 
Tirebolu şantiyeden tırlarla 
getiren Sinan Düdükçü, Mesut 
Dizdara, köy hizmetleri şantiye 
şefi Ömer Beye , Batlama 
şantiye  şefi Osman Vural’a 
minnettarız.

Kepçesi ile işini bırakıp  ge-
lerek büzleri nakleden Özgen 
Harfiyet sahibi Erhan Özgen’e, 
yardımcısı  Abdullah,  büzleri 
indiren, Eyüp, Şaban Yılmaz’a, 
AHMET Kiraz’a ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Bu iki gün 
içinde 28 yıllık hatıralarımızı 
gözümün önünden geçirerek 
yolumuzun altyapısını tamam-
lamış olduk.

Son bir gayret temennim  
Güre yolu sapağından Mücahit 
Bıçakçı’nın evinin yanına dek 
il özel idaresi,  köylü işbirliği 
ile beton işini tamamlayarak 
30 yılda  bir yol serüvenini 
tamamlamış olacağız.

Bu anlamda başlama-
sından bugüne dek maddi, 
manevi bedenen, yardımlarını 
esirgemeyen, son safhada da 
betonlama çalışmalarımıza 
destek olacaklara, olmak için 
niyet edenlere, İl Özel İdaresi 
Meclis Başkanı Ahmet Şahin’e 
belediye başkanımıza köyüm, 
köylülerim adına şimdiden 
teşekkür ediyorum. Birliğimiz 
daim olsun. Teşekkürler tüm 
dostlarım.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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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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(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)
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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

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ülkemizin orman saha-
sını ve ağaç servetini 
çoğaltmak, toprak, 

su ve bitki arasındaki bozulan 
dengeyi kurmak, geliştirmek ve 
çevre değerlerini geliştirmek 
amacıyla yapılan özel ağaç-
landırmaya Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
(TKDK) hibe desteği sağlıyor.

Ormanlık arazilerde yapı-
lacak özel ağaçlandırmalarda 
yetiştirilmesine izin verilen ve 
aynı zamanda TKDK’nın tıbbi 
aromatik bitkiler listesinde yer 
alan türler için depo ve idari bi-
nalar, makine garajları, bitkilerin 
üretimi, depolanması/havalandı-
rılması, kurutulması, işlenmesi 
ve paketlenmesi için tesis ve 
sera kurulumuna yönelik inşaat 
işleri, öz tüketim için yenile-
nebilir enerji üretimine yönelik 
inşaat işlerinin yanı sıra gerekli 
olan tüm makine ekipmanlar 
TKDK’da %55 hibe desteği 
kapsamında yer alıyor.

Orman alanlarının yeşil doku-
sunu artırarak kırsalda yaşayan 
vatandaşlara yeni gelir kapıları 
yaratmak amacıyla oluşturulan 

özel ağaçlandırma için TKDK 
Giresun İl Koordinatörü Emin 
Serdar Kurşun, İlde tıbbi aroma-
tik bitkilerin desteklenmesi için 
proje sayısının arttırılması adına 
özel ağaçlandırma kapsamında 
yer alan türlerle yapılacak özel 
ağaçlandırma projelerinin mev-
zuata uygun inşaat yatırımlarını 
ve odun dışı üretimi yapılan tıbbi 
ve aromatik bitkilerin dikim ha-
zırlığından son ürünün paketlen-
mesine kadar tüm aşamalar için 
gerekli makine alet ve ekipman-
ları KDV muafiyeti ile birlikte en 
fazla 500 bin Avro’ya kadar %55 
hibe desteği ile destekleyebile-
ceklerini duyurdu. 

İl Koordinatörü Kurşun; “ 
Tarım Orman Bakanlığı özel 
ağaçlandırma kapsamında 
yer alan ve TKDK tıbbi aro-
matik bitkiler listesinde de 
bulunan alıç, defne, hünnap, 
keçiboynuzu, kızılcık, kuş-
burnu, mahlep, mavi yemiş, 
menengiç, mersin, mürver, 
sakız ağacı gibi türlerin, özel 
ağaçlandırma çalışmalarında 
yer alması halinde TKDK İl 
Koordinatörlüğü olarak fidan 

hariç diğer tüm ağaçlandırma 
maliyetini, sahanın çevrilmesi, 
işleme ve idari binanın yapımı, 
toprak işleme, bakım, hasat ve 
bunun gibi ürünün işlenmesi 
ve pazarlanmasına ilişkin tüm 
makine ekipman ve inşaat işle-
ri tarafımızdan desteklenecek-

tir. Bu kapsamda yetiştiricilik 
yapmayı düşünen ve yatırım 
arazisi bulma noktasında sı-
kıntı yaşayan yatırımcılarımız 
orman arazilerini özel ağaçlan-
dırma kapsamında kiralayıp, 
desteklerini Kurumumuzdan 
alabilirler” dedi.

TKDK’dan Özel
Ağaçlandırmaya Destek

Ekim ayının başında 
belediyeye kazandırılan 

Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar 
Merkezinde 9 gün devam eden 
fuara, 200 bine yakın kitap ile 44 
yayınevi, 21 ulusal yazar ve 32 
Giresunlu yerel yazar katılırken, 
fuar boyunca yazarlar tarafından 
söyleşi ve imza günleri düzenlen-
di. Etkinliklerle birlikte yazarlar bir 
yandan okuyucularıyla kucakla-
şırken, diğer yandan da eserlerini 
tanıtma ve yayınevleriyle bağlantı 
kurma fırsatı yakaladı.

Doğu Karadeniz’in en büyük 
kitap fuarı olarak değerlendirilen 
organizasyonla birlikte kentin ta-
nıtımına büyük katkı sağlanırken, 
fuara adeta akın eden vatandaş-
lar büyük memnuniyet duydukla-
rını dile getirdiler.

Yediden yetmişe kadar her 
kesimin ilgi gösterdiği fuarda çok 
keyifli anlar da yaşandı. Kitapse-
verler hem sevdikleri yazarlarla 
buluşup, hem de onlarla sohbet 
etme imkânı elde etti. Fuara her 
geçen yıl hem il merkezinden 
hem de bölgelerden olan ilginin 
arttığı açıklandı.

Fuarda yayınevleri ve yazar-
lar ilgiden son derece memnun 
kalırken, şehrimizden mutlu bir 
şekilde ayrıldılar. Vatandaşların 
yanı sıra öğrencilerin de aldıkları 
kitapları imzalatmak için uzun 
kuyruklar oluşturduğu fuara 6 
bin civarı öğrencinin giriş yaptığı 
bildirildi.

Fuardaki söyleşi ve imza etkin-
liği ise şu şekilde oldu:

Bahadır Yenişehirlioğlu söyle-

şi, imza. Sait Ercan söyleşi, imza. 
Merve Gülcemal söyleşi, imza. 
Selahattin Yusuf söyleşi, imza. 
Nazım Elmas söyleşi, imza. Ha-
yati İnanç söyleşi, imza. Aslıhan 
Atik söyleşi, imza. Mehtap Özsoy 
söyleşi. Hakkı Özdemir söyleşi, 
imza. Yılmaz Can söyleşi, imza. 
İsmail Cem Feridunoğlu söyleşi. 
Hulki Cevizoğlu söyleşi, imza. 
Haldun Domaç söyleşi, imza. 
Fatih Baha Aydın söyleşi, imza. 
Selçuk Küpçük söyleşi, imza. Tu-
fan Gündüz söyleşi, imza. Cemal 
Şakar – Mustafa Akar söyleşi, 
imza. Süleyman Seyfi Öğün 
söyleşi, imza. Mecit Ömür 
Öztürk söyleşi, imza. Ahmet 
Turgut söyleşi, imza.

YAZARLAR VE 
YAYINEVLERİ MEMNUN

Fuara katılan yayınevi 
sorumluları ve yazarlar ise 
fuardan övgüyle bahsede-
rek: “Gerek komşuluk iliş-
kileri, gerek temizliği, ziya-

retçi ilişkileri ve örnek davranışlar 
bakımından bir kitap fuarına 
yakışır düzeydeydi. Katılımcıların 
ve yazarların kendi aralarındaki 
diyalogları ise çok güzeldi ve 
görülmeye değerdi. Her yaş-
tan katılımın olması bizim en 
fazla hoşumuza giden durumdu. 
Gençlerin de yoğun ilgi göster-
mesi son derece mutlu ediciydi. 
Sürekli kitap okuma oranının 
düşüklüğünden şikâyet ediyoruz 
ama gençlerde kitap okumaya 
karşı ilginin olması sevindiriyor. 
Fuarı organize edenlere teşekkür 

etmek istiyoruz. Ülkemizin her 
köşesinde böyle fuarlara ihtiyaç 
var.” dediler.

ŞENLİKOĞLU: 
“HEDEFİMİZE ULAŞTIK”

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu’da yaptığı 
değerlendirmede başarılı bir 
organizasyonu geride bırakma-
nın mutluluğunu yaşadıklarını 
söyledi.

Yazarlar ve yayınevleri anla-
mında, istenilen ve hedeflenen 
rakamlara ulaştıklarını kaydeden 
Başkan Şenlikoğlu: “Giresun’un 
kimliği açısından bu önemli. 
3 yıl önce attığımız tohumun 
vatandaşlarımız tarafından bu 
kadar sahiplenilmesi bizleri mutlu 
ediyor. İnşallah 30 yıl sonrasında 
da şehrimizde bu kitap fuarları 
devam ediyor olur. Giresun’un 
geçmişten beri okuyan ve yazan 
bir kimliği var. Kitap fuarı da bunu 
perçinledi. Buradaki amacımız 
çocuklarımızı ve gençlerimizi 
okumaya teşvik etmek, kita-
ba yakınlaştırmak ve bilgili bir 
toplumun oluşmasına katkıda 
bulunmaktır. Kitap okuyan insan-

lar, bilgili insanlar adeta 
toplumu fenerleri gibidir. 
Fuarımıza olan ilginin art-
ması bizlerin yaptığı işin 
ne kadar doğru olduğunu 
gösteriyor. Fuarımıza katı-
lan yayınevleri ve yazar-
larımıza, ziyaret eden her 
yaştan vatandaşlarımıza 
ve organizasyonda emeği 
geçen herkese teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Doğu Karadeniz’in En Büyük 
Kitap Fuarı Tamamlandı!..

Giresun Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen bölgenin en büyük kitap fuarı sona erdi



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete
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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

41 Kasım 
2022 Salı www.giresungundem.com

Yüce Yaratanımız in-
sanı “bir kadın” ve 
“bir erkek” olarak 

yaratmıştır.(Hucurat 49/13)  
Yani insan ancak kadın ve 
erkek ile var olabilir. İnsanın 
türünü devam ettirmesi için 
mutlaka böyle olmak zorun-
dadır. Yine yüce Yaratıcımız 
ruhlarımızın sükûnete ve 
huzura ulaşması için bize 
aile olma gibi büyük bir 
nimeti vermiştir.(Rum 21)

Esasen Rabbimizin eşler 
yaratması, yani evlilik aslın-
da Rabbimizin ayetlerinden, 
varlığının ve kudretinin 
delillerindendir. (Rum 21) 

Yani evlilik,  dolayısıyla aile   
kutsal bir müessesedir. Zira 
bizzat Rabbimiz ilgili ayette 
“O’nun ayetlerindendir…”  
diye başladığı Rum 21’de 
bunu anlatıyor bize.

Ailenin temeli NİKAH ile 
atılır. Nikah bir sözleşme-
dir. Nikahsız kadın erkek 
birlikteliğinin adı “zina”dır. 
Nikah ile iki farklı insan artık 
bir can olur. 

Diğer taraftan nikah bir 
sözleşme olmasının yanın-
da aynı zamanda ibadettir. 
Evlenen, aile olan  insan 
kendisini birçok haramdan 
da korumuş oluyor, Allah’ın 

emrine, Peygamberin de 
sünnetine uymuş oluyor. 
Aile öyle bir kurumdur ki 
aile için harcanan her şey 
“sadaka” oluyor. İşte Ha-
dis-i Şerif:  Bir Müslüman, 
Allah’ın rızasını umarak 
ailesinin geçimini sağlarsa, 
yaptığı harcamalar onun için 
birer sadaka olur.”  (Buhârî, 
İman, 41)

 Burada şu noktayı da 
belirtelim: Evlenmemek din-
darlık değildir. Yani dindarlık 
adına evlenmemek de son 
derece yanlıştır. Bakınız 
Hz.Enes bize ne anlatıyor: 
Bir gün Allah Rasulü’nün 
evine üç kişi geldi ve Hz. 
Ayşe’ye Rasulullah’ın evde 
ve geceleyin yaptığı ibadeti 
sordu. Ayşe annemiz anla-
tınca bunu azımsadılar, tabi 
o bir Peygamber ve gelmiş 
geçmiş günahları bağışlan-
mış birisi dediler. Onlardan  
birisi “ben hiç evlenme-
yeceğim”, diğeri “ben hep 
oruç tutacağım”, bir diğeri 

de “ben hep namaz kılaca-
ğım” dedi. Olayı efendimiz 
duyunca onları çağırdı ve 
onlara şöyle dedi: Bakınız 
içinizde Allah’tan en çok 
korkanınız benim.Böyleyken 
ben evlenirim, çocuklarım 
vardır.Bazen (nafile)oruç 
tutarım bazen de tutmam.
Bazen(nafile)namaz kılarım 
bazen de kılmam dedi ve 
onlara orta yolu gösterdi. 
Örnek olaydan da anlaşı-
lacağı üzere evlenmemek 
dindarlık değil. Önümüzde 
din konusunda örnek insan 
var.Yolu yolumuz olmalıdır.
Yolu yolumuz olmaz ise bu 
sefer bizim yolumuz bidat 
yolu olacaktır. 

Evlenirken eş seçiminde 
Nebevî kriterler bize reh-
ber olmalıdır.Hayatımızı 
Peygamberî ölçüler dizayn 
edecekse eş seçiminde 
“dindarlık” ön planda olma-
lıdır. Hadiste şu dört gaye 
ile evlenilir denildikten sonra 
“Mal, güzellik ve asalet” 

zikredilip dördüncü olarak 
da dindarlık zikredilir ve “siz 
dindar olanı seçiniz ki eviniz 
bereket görsün” uyarısı 
yapılır. Buna göre ilk sırada 
dindarlık-güzel ahlak  olursa 
diğer üçünün de olması ga-
yet yerinde olacaktır.Yoksa 
kısa süren evlilikler artmaya 
devam edecektir.

Aile bir okuldur. Çocu-
ğun ilkokulu ailedir. Çocuk 
besmele çekmeyi, abdesti 
namazı , saygıyı, hürme-
ti, merhameti, cömertliği, 
paylaşmayı… Bütün bu 
güzellikleri aileden görerek 
yaşayarak öğrenir.

Diğer taraftan aile imti-
hanımızdır. Aile fertlerimiz 
“cennet yurdunun yolcusu” 
olarak yetiştirilir, ailede İsla-
mi bir hava olur da ona göre 
yaşanırsa bu imtihan ba-
şarılacak demektir. Kur’an 
“mallarınız ve çocuklarınız 
sizin için imtihandır” buyurur 
(Enfal 8/28, Tegabun 64/15) 

 Burada aile reisi kav-

ramına değinmek lazım. 
Maalesef günümüzde 
modern-popüler kültürün ve 
tabi feminizmin yıkıcı etkisi 
ile bu güzelim kavramın da 
içi boşaltılıp itibarsızlaştırıl-
maya çalışılıyor. Bu da aile 
düşmanlarının sinsi planla-
rından birisidir. Elbette ai-
lede bir reis olacak. Başsız 
olmaz. İslam ailede erkeği 
aile reisi olarak görür ve ona 
büyük sorumluluklar yükler. 
Bu durum  geleneğimizde 
de böyledir. Kur’an kendinizi 
ve ailenizi ateşten koruyun 
derken Allah Rasulü de bir 
benzetme yaparak  hepiniz  
çobansınız ve güttüğünüz 
sürüden sorumlusunuz bu-
yurduğu hadisinde erkeğin 
ailesin çobanı olduğunu 
onlardan sorumlu olduğunu, 
kadının da ailenin içişleri-
nin çobanı olduğunu ve bir 
takım sorumluluklarının ol-
duğunu beyan etmiştir. (Ebû 
Dâvud, Salât, 26)
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Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği 
tarafından düzenlenen basın toplan-
tısında, Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu’nun 19 Ekim Muhtarlar 
Günü’nde muhtarlara hediye ettiği 
saat üzerinden siyasi rant peşinde 
koşanlara ve kamuoyunda oluştu-
rulmaya çalışılan algı operasyonuna 

cevap verildi.
Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği 

Başkanı Ali Şahin tarafından konuyla 
ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler 
kullanıldı;

“Giresun Belediye Başkanı Sayın 
Aytekin Şenlikoğlu’nun 19 Ekim Muh-
tarlar Günü’nde, demokrasinin temel 

taşı, yerel yönetimlerin alt yapısı, 
halkın temsilcisi biz muhtarlara hediye 
ettiği bir saat üzerinden siyasi rant 
peşine düşenleri ve bu konu üzerin-
den kişisel husumetlerini kamuoyuna 
yansıtanları ibretle takip etmekteyiz. 

Öncelikle Sayın Belediye Baş-
kanımız Aytekin Şenlikoğlu’na; 19 

Ekim Muhtarlar Günü’nde, büyük bir 
nezaket ve vefa örneği göstererek, 
biz muhtarları unutmaması ve onore 
etmesi nedeniyle göstermiş olduğu 
nezaketten dolayı teşekkür ederiz.

Halkın oylarıyla seçilmiş, on binler-
ce vatandaşımızı temsil noktasında 
gece gündüz demeden halkı için 

çalışan, halkın sorunlarının çözümü 
için mesai harcayan muhtarlarımıza 
sahip çıkıp destek olacakları yerde, 
siyasi ahlaktan uzak, seviyesi son 
derece düşük bir şekilde bu konu 
üzerinden siyasi malzeme çıkarmaya 
çalışanları ve kendi kişisel egolarını 
tatmin etme derdine düşenleri asla 
unutmayacağız. 

Ayrıca bir anekdot paylaşmak isti-
yoruz; Giresun Belediye Başkanımız 
Sayın Şenlikoğlu’nun biz muhtarlara 
hediye ettiği bu saatin bedeli 1.800 TL 
değil tanesi 880 TL olup, Türkiye’deki 
bütün belediyelerin yaptığı gibi 5393 
sayılı kanunun 60. Maddesinde yer 
alan temsil tören ağırlama giderlerince 
karşılanmıştır.”

Basın toplantısında önemli bir 
konuya da değinen Şahin, “Bu açık-
lamayı neden bu kadar uzun süre 
bekledik onunda bilinmesini istiyoruz. 
Bu hediyeler tüm Türkiye genelinde 
kanunlar çerçevesinde veriliyor. Bu işi 
yapan kendi partilerine ait belediyeler 
ve belediye başkanları da var.  Muh-
tarlar olarak beklememizin sebebi, 
bu konuyu gündeme getirenlerin; “Ya 
bizde yapıyoruz, neden çıkıp sağda 
solda dedikodusunu yapıyorsunuz” 
demelerini beklerdik. Ne yazık ki bu 
zamana kadar bekledik ve boş çıktı, 
bizde çıktık bu basın açıklamasını 
yapmak mecburiyetini kaldık” dedi.

Dernek Başkanı Şahin, basın 
mensuplarından gelen; “Bu hediye ilk 
kez mi veriliyor?” şeklinde soruya; “Bu 
memlekete yapılacak hizmetin kar-
şılıklı sevgi, saygı ve çalışma azmini 
şevk ettirecek şekilde yapılması çok 
önemlidir. Bu hediyeleşme Türkiye 
genelinde 19 Ekim Muhtarla Günü’nde 
muhtarlarımızın hatırlanması adına 
2015 yılından bu yana yapılıyor. Geç-
miş dönemlerde duvar saati de hediye 
edildi, kravatta hediye edildi. O dö-
nemlerde kimse bu konuyu gündeme 
getirip, muhtarlarımızı rencide etmeye 
kalkmadı ama ne yazık ki bugün böyle 
bir konu için basın toplantısı düzen-
lemek zorunda kaldık. Burada önemli 
olan hediyenin maddi karşılığı değil, 
manevi değeridir, halkımızın temsilcisi 
olan muhtarlarımızın hatırlanmasıdır” 
şeklinde cevap verdi.

Muhtarlardan Şenlikoğlu’na destek

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Fatih TANRIVERDİ
0(530) 514 17 00

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

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

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

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

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

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

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

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

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

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

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

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

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

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

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

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

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

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

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
                                

   ENGİN MEYVACI 

BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

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

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

1 2

3
4 5

Her 
türlü insert 
tasarımızın 

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

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

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

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

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

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

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



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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Alper Uludağ
Formasını Giyemedi

Sözeri’nin Takımı Ezdi
Deplasmanda Iğdır 

FK takımı ile karşı-
laşan  Amberçay Eynesil 
Belediyespor’un tanıdık rakip-
leri  vardı.

Bir dönem Giresunspor 
Teknik Direktörü olarak görev 
yapan Erkan Sözeri ile geç-
miş dönemlerde Giresunspor 
forması giyen Ahmet Kesim 
ve Muhammet Reis de Iğdır 
FK formasıyla Eynesil’e rakip 
oldular. Sözeri’nin takımı 
,adeta gol oldu yağdı ve Ey-

nesil Belediyespor filelerine 8 
gol birden bıraktı.

Karate, Karakayalı’dan 
Sorulacak

Giresun’da karate 
sporunun öncü 

isimlerinden, yetiştirdiği 
başarılı sporcularla adından 
sık sık söz ettiren Espiye 
Milli Eğitim Müdürü Ömer 
Karakayalı, Giresun Karate İl 
Temsilciliği’ne atandı.

Karakayalı, “Türkiye 
Karate Federasyonu Baş-
kanım Sayın Av. Dr. Aslan 
Abid Uğuz, Gençlik vs Spor 
İl Müdürlüğümüz ve Genç-
lik ve Spor Bakanımızın 

tensipleri ile Giresun Kara-
te İl Temsilciliği atamamız 
yapılmıştır. İlimizde Karate 
sporunun gelişmesi için bu 
zamana kadar emeği geçen 
ve İl Temsilciliği, Antrenör, 
hakem olarak görev yapan 
kıymetli arkadaşlara teşekkür 
ediyorum. Bizlere bu görevi 
tevdi eden kıymetli büyükle-
rimize şükranlarımı sunarken 
Karate camiamız ve ilimiz 
için hayırlısı olsun” açıklama-
sında bulundu.

Bitexen Giresunspor’da 
sol bek Alper Uludağ, 

Başakşehir maçında cezalı 
olduğu için formasını giye-
medi. 31 yaşındaki savunma 
oyuncusu MKE Ankaragü-
cü maçında dördüncü sarı 

kartını gördüğü için cezalı 
duruma düşmüştü.

Alper, Galatasaray (D), 
Kayserispor (D), Karagüm-
rük (D) ve MKE Ankara-
gücü maçlarında sarı kart 
görmüştü.

Temsilcimiz Bitexen 
Giresunspor 31 Ekim 
2022 Pazartesi günü 

saat 20.00’de Başakşehir’le 
İstanbul’da kozlarını paylaştı.

Spor Toto Süper Lig’in ilk 
yarısında son 7 haftaya girildi. 
Giresunspor ilk yarıda kalan 
7 maçın 3’ünü evinde, 4’ünü 
deplasmanda oynayacak.

ZORLU MAÇLAR
Ligin 12.haftasında 

Başakşehir’le konuk olan 
Giresunspor bu maçla birlikte 
3 haftalık pazartesi mesaisine 
nokta koymuş oldu.

Yeşil-beyazlılar  Fenerbah-
çe, Hatayspor, Trabzonspor 
ve Antalyaspor maçlarını 
deplasmanda yapacak. 
Giresunspor’un evinde oyna-
yacağı maçlar ise İstanbuls-
por, Gaziantep FK ve Ümrani-
yespor.

3 iCERi, 4 DEPLASMAN!
Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 futbol sezonu 12.hafta maçları bu hafta sonu oynandı

Eynesil Belediye, Ağır Yaralı!

Türkiye 3’ncü Ligindeki 
güzide temsilcimiz Eynesil 

Belediyespor, 9’ncu haftada çıktığı 

Iğdır deplasmanında çok ağır bir 
yara aldı ve güçlü rakibine 8-0 gibi 
açık farklı skorla mağlup oldu…

Türk spor kamuoyunda mu-
cize takım olarak tanınan 3. Lig 
temsilcimiz Eynesil Belediyespor, 
son oynadığı Iğdır FK maçında 
hezimete uğrarken; taraftarlarını 
olduğu gibi, tüm otoriteleri de 
hayal kırıklığına uğrattı. 

Iğdır deplasmanında ligdeki 
9’ncu maçına çıkan  Amber Çay 
Eynesil Belediyespor, grupta 
şampiyonluk mücadelesi veren 
rakibine 8-0’lık tarihi bir farkla 
yenilirken; klasmanda da 5’nci 
sıraya düştü.

Ligde ilk 8 maçında 4 galibi-
yet, 3 beraberlik ve 1’de yenilgi 
alan Giresun temsilcisi Eynesil 

Belediyespor, 8 maçta 8 gol 
atıp 5 gol yemişti. Son maçında 
Erkan Sözeri’nin Teknik Direktör-
lük yaptığı Iğdır FK’den tam 8 gol 
yiyen Turuncu-Mavililer, böylece 
tüm grafikleri de alt-üst etmiş 
oldular. İlk 8 maçında sadece 5 
gol yiyen ve topladığı 15 puan-
la ligde sükse yapan Eynesil 
Belediyespor’un, son maçında 8 
gol birden yemesi, camiada ve 
Eynesil’de büyük üzüntü yarattı. 
Temsilcimiz Eynesil Belediyes-
por, 10’ncu maçını 6 Kasım 
Pazar günü kendi sahası olarak 
kabul edilen Vakfıkebir’de Ordus-
por AŞ ile oynayacak.

Yeni sezona genç oyuncu-
lardan kurulu bir kadroyla 

giren son şampiyon Tirebolus-
por, ligde henüz puanla tanışa-
madı. Ligdeki üçüncü maçını 30 
Ekim Pazar günü deplasmanda 
Doğankentspor ile yapan Mavi-
Beyazlılar, bu maçtan da puan 
çıkaramadı ve rakibine 4-3 

yenilerek, 3’te sıfır çekti.
Sezona 4-2’lik Keşap yenil-

gisiyle başlayan ve ardından 
evinde oynadığı maçta 1957 
Espiyespor’a 2-1 mağlup olan 
antrenör Güven Karaman neza-
retindeki Tireboluspor, ligin 3’ncü 
haftasında çıktığı Doğankent 
deplasmanında ilk yarıyı 2-0 ye-

nik kapadı. Maçın ikinci yarısına 
iyi başlayan ve bu yarıda üst 
üste attığı gollerle 3-2 öne geçen 
Mavi-Beyazlılar, karşılaşmanın 
son bölümlerinde yediği gollerle 
sahadan 4-3 mağlup ve puan-
sız ayrıldı. Takımlar maçı 10’ar 
kişiyle tamamlarken; ev sahibi 
Doğankent’te antrenör Mehmet 

Alim ve yardımcısı da kırmızı 
kart gördü.

 Lige kötü başlayan ve ilk 3 
maçta gol ya da goller atmasına 
rağmen henüz puan alamayan 
Tireboluspor, 4’ncü haftada evinde 
Şebinkarahisarspor’u konuk ede-
cek. Bu karşılaşma 6 Kasım Pazar 
günü saat 13’de başlayacak.

TiREBOLUSPOR, YiNE MAĞLUP
Yeni sezondaki 3’ncü maçını deplasmanda Doğankentspor ile yapan son şampiyon 

Tireboluspor, üst üste 3’ncü yenilgisini alarak, ligde henüz puanla tanışamadı...

Giresun Sanayispor Kulüp 
Başkanı  Fuat Köse ,hakem ata-
malarına tepki gösterdi.Köse”TFF 
Kadınlar 1. Liginde ilimizin tek 
kadın takımı Sanayispor’u bir 
yerlere getirmek için ben ve 
arkadaşlarım, kendi işlerinden 
mesai ayırmak dışında yapılan 
yüksek miktarda bütçeyle bir 
yola koyulduk. Amacımız hem 
Giresun’da okuyan gençlerimize 
katkı sağlamak hem de dışardan 
yapacağımız nitelikli transferlerle 
ilimize, bölgemize renk katmak, 
Giresun’un dışarda adını duyur-
mak ve sonucunda gelişim sağla-
yarak başarılı olmaktır. “dedi

Köse şöyle konuştu
“Bu yolda verdiğimiz mücadele 

içinde maddi manevi katkı ve 
emeklerimizin karşılığında, saha 
dışında takımımızın seviyesin-
de olmayan insanların destek 

vermek bir tarafa köstek olmaları 
ne kadar acıysa, saha içinde de 
felsefeleri hukuk ve adalet olan 
ancak bu konuda yetersiz ve 
özgüvensiz insanların kararları 
ilimiz için üstlendiğimiz misyona 
zede vurmuştur. Hakem atama-
larında daha titiz, sağlıklı ve man-
tıklı kararlar beklemekteyiz. 

29 Ekim 2022 Cumartesi günü 
kendi evimizde oynadığımız ve 
4-0 yenildiğimiz Pendik Çamlıks-
por TFF 1. Lig maçında rakibi-
mizi tebrik ederiz. Gerçekten 
bu ligin en elit takımı. Çok özel 
bir günde 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nda, çok güzel başlayan 
bir ortamda tüm izleyenlerin maç 
hevesi kursağında kalmıştır. Maç-
ta, küfür olmayan bir cümlenin 
daha 12. Dakikada ikaz yapılma-
dan kırmızı kartla cezalandırıl-
ması, penaltımızın verilmemesi, 

aleyhimize hatalı verilen penaltı-
da kalecimizin penaltıyı kurtarma-
sıyla çizgi ihlali iddiasıyla ikinci 
kez tekrarlatması, atışın golle 
sonuçlanması hataları, maç gö-
rüntülerinde açıkça ortadadır. Bu 
kadar üst üste aleyhimize yanlış 
kararlar verilmesinin altında bir 
şeyler mi aramak gerek? 

Giresun’da güzel şeyler yap-
manın cezalandırılmaması, ya-
pılan güzel şeylerde herkesin kat-
kısı olmasını isteriz. Sanayispor, 
bu ilin takımıdır. Bizler tüm spor 
camiası ile büyümek ve gelişmek 
istiyoruz. Herkesin katkısı ile ba-
şarıya ulaşmak istiyoruz. Lütfen 
buna engel olmayın. Alın terine, 
emeğe saygı gösterin. Harcanan 
mesaiye saygı gösterin. Kul hakkı 
yemeyin. Sahada verdiğimiz 
mücadeleyle alay etmeyin. 

Giresun’da Kadın Futbolunu 

geliştirmek ve yurt çapında bu 
İlin en üst seviyede reklamını 
yapan 2 takımdan bir tanesiyiz. 
Giresun hakeminin yönettiği 
daha ilk maçta katledilmemizi 
kabul etmiyoruz. Dış sahalarda 
oynadığımız maçlarda zaten 
hakem hesabı yapmıyoruz ve 
kaderimize razı oluyoruz. Ancak 
Giresun ilinde oynadığımız bir 
maçta bir Giresun’lu hakem 
triosu tarafından katledilmeyi 
de kabullenemeyiz. Rakibimiz 
Pendik Çamlıkspor yöneticileri 
bile aldıkları böyle bir galibiyetin 
sevincini yaşayamadıklarını anla-
tırken, biz hakemlerin yanlış ka-

rarları yüzünden rakibin sahada 
yok olmasını istemiyoruz, 1000 
kilometrelik bir yoldan gelmişken 
hakemin maçın önüne geçmesi 
bizleri de rahatsız etmiştir, dedi. 
Şartlar böyle olunca bir daha 
Giresun bölgesi hakemi ile maç 
oynamak istemediğimizi Merkez 
Hakem Komitesini bildirdik, nasıl 
değerlendirirler bilemeyiz ama 
biz İlimiz dışından hakemlerle 
maç oynayarak kaderimize razı 
gelmek istiyoruz. 90 dakikalık 
süre içinde her kararı tartışılan 
bir hakemin yetersiz olduğunu İl 
Hakem Kurulumuzda bilmeleydi. 
Ligin daha İkinci haftasında tüm 

kanatlarımızı kırdılar. Beklenti-
miz, hayallerimiz ve en önem-
lisi büyük emeklerimiz vardır. 
Hakemin düdükleri ve bayrakları 
bizi yoldan döndüremeyecektir. 
Oyuncumuza gösterilen Kırmızı 
Kartı ile rakibe verilen penaltı ile 
bizim lehimize verilmeyen penaltı 
ile rakibin kaçırdığı penaltıyı tek-
rarlatması ile 2 dakikalık uzatma 
bölümünü  daha fazla oynatarak 
gol yaratan kararı ile bir maça 
damga vuran Giresun İl Hake-
minin bizlere yaşattığını bir kez 
daha Spor kamuoyuna duyurmak 
istiyoruz. “

Haber:Osman Yılmaz

FUAT KOSE’DEN HAKEM iSYANI



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: 61 Kasım 2022 Salı

 

 

 

Spor Toto Süper Lig’in 12’nci haftasında 
Medipol Başakşehir, evinde Bitexen 
Giresunspor’u 3-1 mağlup etti. Tu-

runcu lacivertli takım, puanını 23’e yükseltir-
ken, yeşil beyazlılar ise 9 puanda kaldı. Ligin 
13’üncü haftasında Başakşehir, Hatayspor 
deplasmanına çıkacak. Giresunspor ise evinde 
İstanbulspor’u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR
27’nci dakikada Giresunspor hızlı hücumda 

gole yaklaştı. Uzun pasla rakip sahada topla 
buluşan Borja Sainz’in ceza sahasına pasında 
Görkem de tek pasla Hayrullah’ı gördü. Hayrul-
lah’ın topu düzeltip çektiği şutta Hasan Ali gole 
izin vermedi.

38’inci dakikada Başakşehir öne geçti. Ser-
dar Gürler’in sağ kanat ortasında savunma topu 
uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası çizgisi üzerin-
de topu göğsüyle kontrol eden Ndayishimiye’nin 
sert şutu ağlarla buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir’in 1-0’lık 
üstünlüğüyle sonuçlandı.  46’ncı dakikada 
Giresunspor beraberliğe yaklaştı. Ceza sahası 
içinde Bajic’in çaprazdan şutunda kaleci Volkan 
gole izin vermedi.

65’inci dakikada Başakşehir farkı 2’ye çıkar-
dı. Berkay’ın pasında savunma arkasına sarkan 
Keny’nin şutunda kaleci Onurcan’ın müdahalesi 
yeterli olmadı ve top ağlarla buluştu: 2-0.

76’ncı dakikada Başakşehir’in 3’üncü golü 
geldi. Giresunspor’da savunmadan çıkarken 
Savicevic’ten topu kapan Ömer Ali ceza saha-
sına girdi ve çektiği sert şutta meşin yuvarlak 
ağlara gitti: 3-0.

80’inci dakikada Giresunspor farkı 2’ye 
indirdi. Bajic’in kafasıyla indirdiği topla buluşan 
Serginho’nun gelişine şutu kaleci Volkan’ın ya-
nından ağlarla buluştu: 3-1. Mücadeleyi Başak-
şehir 3-1’lik skorla kazandı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .................................................... O .........G ....... B ...... M ...... A ........ Y ........AV .........P
1.FENERBAHÇE A.Ş. ...................... 11 ........8 ........ 2 ....... 1 ........ 34 ....... 12 .......22 .........26
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ...... 11 ........7 ........ 2 ....... 2 ........ 16 ....... 5 .........11 .........23
3.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. .......... 12 ........6 ........ 5 ....... 1 ........ 24 ....... 14 .......10 .........23
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. .............................. 12 ........6 ........ 4 ....... 2 ........ 25 ....... 16 .......9 ...........22
5.GALATASARAY A.Ş..................... 11 ........6 ........ 3 ....... 2 ........ 14 ....... 9 .........5 ...........21
6.TRABZONSPOR A.Ş. ................... 11 ........6 ........ 3 ....... 2 ........ 16 ....... 13 .......3 ...........21
7.ARABAM.COM KONYASPOR ... 12 ........5 ........ 5 ....... 2 ........ 12 ....... 6 .........6 ...........20
8.YUKATEL KAYSERİSPOR .......... 12 ........6 ........ 2 ....... 4 ........ 17 ....... 12 .......5 ...........20
9.CORENDON ALANYASPOR ...... 12 ........4 ........ 4 ....... 4 ........ 18 ....... 21 .......-3 .........16
10.GAZİANTEP F. KULÜBÜ A.Ş. .. 11 ........4 ........ 3 ....... 4 ........ 15 ....... 14 .......1 ...........15
11.KASIMPAŞA A.Ş. ........................ 12 ........4 ........ 2 ....... 6 ........ 10 ....... 21 .......-11 .......14
12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 11 ........4 ........ 1 ....... 6 ........ 15 ....... 19 .......-4 .........13
13.V.  FATİH KARAGÜMRÜK ....... 11 ........3 ........ 3 ....... 5 ........ 19 ....... 20 .......-1 .........12
14.MKE ANKARAGÜCÜ ................ 11 ........3 ........ 2 ....... 6 ........ 14 ....... 19 .......-5 ......... 11
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR........ 12 ........2 ........ 4 ....... 6 ........ 11 ....... 16 .......-5 .........10
16.ATAKAŞ HATAYSPOR ............... 11 ........3 ........ 1 ....... 7 ........ 8 ......... 19 .......-11 .......10
17.BITEXEN GİRESUNSPOR......... 11 ........2 ........ 3 ....... 6 ........ 8 ......... 17 .......-9 ...........9
18.İSTANBULSPOR A.Ş. ................. 11 ........2 ........ 2 ....... 7 ........ 10 ....... 22 .......-12 .........8
19.H. ÜMRANİYESPOR .................. 11 ........0 ........ 3 ....... 8 ........ 10 ....... 21 .......-11 .........3

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

12. HAFTANIN SONUÇLARI
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK .......0 - 2 .................................GALATASARAY A.Ş.
CORENDON ALANYASPOR ....................2 - 0 .....GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
ARABAM.COM KONYASPOR .................1 - 1 .......................................KASIMPAŞA A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. ...........................................5 - 2 ............HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
YUKATEL KAYSERİSPOR .......................2 - 2 ....................... ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş. ................................2 - 5 ................................... FENERBAHÇE A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ ...............................4 - 1 ..............................ATAKAŞ HATAYSPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ....................3 - 1 ........................BITEXEN GİRESUNSPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR .......................0 - 2 .............. FRAPORT TAV ANTALYASPOR

GiRESUNSPOR ERiMEYE
DEVAM EDiYOR
Deplasmanda Başakşehir karşısına çıkan Giresunspor, yokları oynadığı karşılaşmayı kaybetti. Ev sahibi 

her yönü ile çok üstün bir mücadele ortaya koydu ve 90 dakika sonunda 3-1 kazanan taraf oldu

STAT: Başakşehir Fatih Terim 
HAKEMLER: Mert Güzenge, Candaş Elbil, Mustafa Savranlar 
BAŞAKŞEHİR:  Volkan ,Caiçara, Duarte, Epureanu (Dk. 83 Touba), Hasan Ali, Ndayis-

himiye (Dk. 80 Azubuike), Serdar (Dk. 61 Traore), Berkay (Dk. 70 Aleksic), Ömer Ali, Mounir 
Chouiar (Dk. 70 Szysz), Keny 

GİRESUNSPOR:  Onurcan - Hayrullah (Dk. 61 Rahmetullah), Arias, Perez, Sergen (Dk. 
88 Kadir), Campuzano, Mejia (Dk. 61 Kuwas), Serginho, Görkem (Dk. 46 Savicevic), Sainz 
(Dk. 61 Oğulcan), Bajic 

GOLLER: Dk. 38 Ndayishimiye, Dk. 65 Keny, Dk. 76 Ömer Ali (Başakşehir), Dk. 80 
Serginho (Giresunspor) 

SARI KARTLAR: Ndayishimiye (Başakşehir), Sergen, Sainz (Giresunspor) 
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