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BAZI ANILAR 
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UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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                            GÜNEŞ BATMADI
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GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 
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BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 
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  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?

(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
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 
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MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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DİKKAT!!!
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Palyatif Bakım

CAN AKENGİN 
SANAT GALERESİ
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HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(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

GELECEK 
KAYGISI

(Yazısı Sayfa 3’te)

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR
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BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
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(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Son 20 Yılın 
Gerçek Pandemisi 

Diyabet!

(Yazısı Sayfa 3’te)
Kubilay İşsever

Her ilde köylere yapılan konut projeleri müstakil iken sadece Çaldağ için toplu konut modeline geçilmesi,sahipsizlik olarak görülüyor. İlimizin 
tanınmış isimlerinden Yüksel Özdemir ise, ”Batlama Vadisi Suna Özbayram’ı AK Parti’den milletvekili yapmazsa, hizmet alamaz” dedi.

CALDAG’A HAKSIZLIK OLMADI MI?
Çaldağ afet evlerinin köy tipi yapılmaması ve şehirler için kullanılan Toplu Konut modelinin devreye sokulması yörede büyük üzüntü yaratıyor

DSİ Çoruh Projeleri 26. 
Bölge Müdürlüğü’nün  
Artvin’de devreye 

soktuğu  konutların sanal aleme 
düşmesi büyük beğeni kazanır-
ken,Giresun’daki o kadar parti 
ve siyasetçinin Çaldağ’ı şehir 
sanması üzüntüye neden oldu..

Batlama Vadisi Onursal 
üyelerinden işadamı Fahrettin 
Cici,TOKİ’nin Çaldağ’a yeni 
konutlar yapması için imza 
verdiklerini ifade ederek”Köye 
şehir tipi Toplu konut yapıyorlar.
Dünyada böyle bir idarecilik 
görmedim.Ben aynı zamanda 

Gelecek Partisi Giresun İl Yöne-
ticisiyim.Ama batlama konusun-
da particilik yapmak yerine bir 
yöre sakini olarak yetkililerden 
çözüm bekliyoruz.Batlama 
Vadisi’ne köy tipi müstakil toplu 
konutlar yapılsa 2 haftada hepsi 
satılır.İnsanlar konut almak için 
4 gözle bekliyor.Artvin’de dağı 
delip arazi sorununu çözmüşler 
bizim ilin idarecileri 26 köyde 
arazi bulamıyorlar.Ama Art-
vin’de idareciler dağı delip arazi 
üretmişler.Batlama Vadisinin kal-
kınmasını dert edinen siyasetçi 
veya bürokrat yok” dedi.

Giresun’un sevilen isim-
lerinden Yüksel Özdemir ise 
Batlama Vadisi’nin milletvekili 

çıkarması gerektiğini öne sür-
dü.Özdemir”Ben facebook’ta 
da yazdım.Batlama köy ama 
şehir tipi konut yapılıyorsa,-
yörede Suna Özbayram gibi 
bir milletvekiline ihtiyaç var 
demektir.Batlama için yatıp 
kalkacak kendi içinden bir 
milletvekili lazım.Suna hanıma 
bu konuda güveniyorum.Başka 
isimleri yöre halkı denedi.
Adamlar oraya gidip Dereli’de 
biten afet evleri Çaldağ’da ne 
durumda diye sormuşlar mı?.
Ben herkesi seviyorum.Kimse-
ye karşı değilim ama gerçek-
ler acıdır.Orada yeni yüzlere 
ihtiyaç var”dedi.

Haber: Hakan Çelebi

Ekiz, “İstanbul İstiklal 
Caddesi’nde yaşanan terör 
saldırısı hepimizi derinden 
yaralamıştır. Huzurumuza 
ve birlikteliğimize darbe 
vurmaya yönelik bu terörist 
eylemi şiddetle lanetliyor, 
patlamada hayatlarını 
kaybeden vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, yarala-
nanlara acil şifalar diliyoruz. 
“ifadelerini kullandı.

SAYFA 3’TE

Ekiz’den Teröre Kınama
Türk Sağlık Sen Şube Başkanı İbrahim Ekiz, “Teröristler 

Hedeflerine Asla Ulaşamayacak” ifadelerini kullandı.

İl Kadın kolları başkanı 
Sümeyye Gündoğdu’nun, 

Genel Merkez başkanlığında 
görevlendirilmesinin ardın-
dan, başkanlığa Oya Bereket 
getirildi.

Özel bir mekânda yapılan İl 
Kadın kolları başkanlığı devir 
teslimi töreninin ardından İl 
Başkanı Abdulkadir Bektaş bir 
açıklama yaptı.

SAYFA 2’DE

SP’de Oya Bereket Dönemi
Saadet Partisi İl Kadın kollarında görev değişikliği yapıldı

AK Parti Giresun Merkez İlçe 
Başkanı Mehmet Başer, ısrarla 

ve bilinçli olarak ‘Millet Bahçesi’ni ısıtıp 
ısıtıp kamuoyuna getirmenin 
Giresun’a hiçbir yarar sağla-
madığını kaydetti.

Başkan Başer, Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğ-
lu’nun vaatlerinden biri olan, 24 
bin 160 metrekarelik bir alana 

projelendirilen ve Giresun’a yapılmış en 
modern ve en kapsamlı sosyal donatı 
alanı olan proje içeriğinde koşu yolu, 

bisiklet yolu, çocuk oyun alanı, 
açık otopark, peyzaj donatı 
alanları, yaya yürüyüş yolları 
ve tematik bahçeler yer alan 
projenin şehre renk katacağını 
ifade etti.

SAYFA 2’DE

‘Ne Yükleniciye Hakediş 
Yapıldı Ne De Hurdalar Verildi’

AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanı Mehmet Başer, 
Millet Bahçesi üzerinden algı oluşturmaya çalışan zihniyete 
seslendi; “Haftanın yalanı yine CHP’den” ifadelerini kullandı.

‘Usulsüzlük Hem Belediyeyi 
Hem Esnafı Tüketiyor’

Cumhuriyet Halk Partisi 
Merkez İlçe Başkanı Av. 

Murat Bektaş Sayıştay tarafından 
açıklanan Yerel İdareler Denetim 
Raporu’nda Giresun Belediyesi’n-
deki usulsüzlüklerin ortaya çıkarıl-
dığını öne sürdü. 2’DE

GBŞT BU SEZON REKOR KIRACAK
Giresun Belediye Şehir 

Tiyatrosu 2022–2023 
tiyatro sezonunda perdele-
rini “Ebegümeci” adlı oyun 
ile açacak. Oyun 18 Kasım 
Cuma akşamı Belediye Vahit 
Sütlaş Sahnesi’nde tiyatrose-
verlerle buluşacak. 2’DE

Artvin

Giresun / Çaldağ
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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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  Özetle , bu işten anladığımız 
,Sel de yitirdiğimiz 14 canın hesabı 
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Böylelikle Özel İdarenin içine 
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Böyle hedef saptıramazsınız. Tekrar 
ediyorum. Genel Sekreteri  
görevden alma gerekçeleri  5302 
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Valiliğine ulaştırılmak üzere yola 
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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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Bektaş açıklamasın-
da; ‘şimdiye kadar 

yapmış olduğu özverili 
çalışmalarından dolayı eski 
il başkanımız Sümeyye 
Gündoğdu hanımefendiye 
şahsım ve il yönetimi kurulu 
arkadaşlarım adına teşek-
kür ediyorum. Yeni görevin-
de başarılar diliyorum.

Yeni seçilen İl Başkanı-

mız Oya Bereket hanıme-
fendiyi tebrik ediyorum. İl 
Kadın kollarımız şimdiye 
kadar gayet başarılı ça-
lışmalara imza atmışlardı. 
Bundan sonra da aynı ba-
şarılı ve özverili çalışmalara 
devam edilerek, Giresun’da 
partimizin sesinin daha ge-
niş kitlelere duyurulmasını 
sağlayacaklardır.” dedi.

FİSKOBİRLİK tarafından 
yapılan yazılı açıkla-

mada toprak analizi yaptırıl-
masının önemine değinilerek, 
fındıkta verim, kalite ve 
karlılığı artırmak adına doğru 
gübrelemenin çok önemli 
olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, fındıkta yük-
sek verim, kalite ve karlılığı 
sağlamanın öncelikli koşulu-
nun toprağı tanımak olduğu 
belirtilerek, fındık üreticilerin 
özellikle artan gübre maliyet-
lerini göz önünde bulundura-
rak geciktirmeden toprak ana-
lizlerini yaptırması gerektiği 
dile getirildi.

Artan gübre fiyatları ve ma-
liyetler sebebiyle, doğru mik-
tarda ve zamanında gübrele-
me yapılmasının kritik öneme 
sahip olduğunun vurgulandığı 
açıklamada; ‘Fındığın normal 
gelişimini sürdürebilmesi, bol 
ve kaliteli ürün verebilmesi 
bilinçli ve dengeli bir gübre-
leme ile mümkün olmaktadır. 
Doğru ve yeterli gübreleme-
nin ilk adımı ise, bahçeye 
ait toprak örneklerinin doğru 
olarak alınıp toprak analiz 
laboratuvarlarında analizleri-
nin yaptırılmasıdır.” ifadelerine 
yer verildi.

ANALİZ YAPTIRMA-
DAN GÜBRE UYGULA-
MASI YAPMAYIN

Toprak analizi yapılmadan 
gübre kullanılmasının birçok 
sakıncası olduğunun belirtil-
diği açıklamada; “Artan gübre 
fiyatlarını da göz önünde 
bulundurduğumuzda, gere-
ğinden fazla veya az miktarda 
gübre kullanılması halinde 
hem ekonomik yönden üreti-
cilerimiz zarara uğrar, hem de 

fazla miktarda verilen güb-
reden dolayı fındıkta gelişim 
bozuklukları oluşur.

Bunun yanı sıra fazla 
verilen besin maddesi diğer 
elementlerinin bitki tarafından 
alımını da engelleyeceğinden 
yapılan gübreleme işleminden 
beklenilen fayda sağlana-
maz. Ayrıca bilinçsiz şekilde 
yapılan gübreleme, toprağın 
yapısını bozarak toprak ve 
çevrenin kirlenmesine de 
neden olur. Dolayısıyla kalite, 
verim ve karlılığı artırmak, 
israf ve çevre kirliliğinin önüne 
geçmek adına tüm üreticileri-
miz toprak analizi yaptırmalı-
dır.” denildi.

TOPRAK NUMUNE-
Sİ ALINIRKEN DİKKAT 
EDİLECEK HUSUSLAR

Analiz işlemleri için toprak 
numunesi alınırken dikkat 
edilmesi gereken hususla-
rında belirtildiği açıklamada; 
“ Toprak numune örneği 
bahçeye gübre verilmeden 
birkaç ay önce, Sonbaharda 
alınması uygundur. Toprak 
örnekleri bahçenin genel 
görünüşüne göre S, U veya 
Z şeklinde en az 6-8 yerden 
0-20cm ve 20-40 cm olmak 
üzere iki derinlikten alınma-
lıdır. Sonrasında alınan bu 
toprak taş, odun, yaprak vs. 
gibi yabancı maddelerden 
temizlenerek homojen bir şe-
kilde karıştırılmalıdır. Böylece 
doğru ve güvenilir bir analiz 
sonucu elde etmek mümkün 
olacaktır.” denildi. 

Ayrıca fındık üreticilerinin, 
Toprak Analizi hakkında ay-
rıntılı bilgi almak için en yakın 
Fiskobirlik kooperatifi ile iletişi-
me geçebileceği belirtildi.

SP’de Oya Bereket Dönemi

Fiskobirlik’ten Fındık 
Üreticilerine Uyarı: 

Toprak Analizi Yaptırın!

Saadet Partisi İl Kadın kollarında görev değişikliği yapıldı

YITIK...
Giresun Üniversitesi öğrenci kimliğimi 

kaybettim hükümsüzdür. 
Şevval Karasan

‘Usulsüzlük Hem Belediyeyi 
Hem Esnafı Tüketiyor’

Bektaş, “Sayıştay tarafından 
2021 yılına yönelik hazır-

lanan rapor geçtiğimiz günlerde 
yayınlanmıştır. Yayınlanan rapor-
da birçok konuda usulsüzlüklerin 
tespit edildiği görülmektedir. 

Özellikle mevzuata göre kayıt 
sırasına göre ödenmesi gereken 
borçların sıra gözetilmeksizin 
ödendiği böylelikle alacaklı esnaf 
ve işletmeler arasında keyfi ayrım 
ve ayrıcalık tanındığı görülmek-
tedir. Esnaf belediyeye verdiği 
mal ve hizmetin bedelini almak 
için beklerken keyfi uygulama-
larla ödemelerde siyasi yakınlık 
gözetilerek ödeme yapılması şehir 
esnafına açıkça ihanet anlamını 

taşımaktadır. “dedi
Bektaş, “Raporda yapı-

lan ödemelerin ise ödeme 
yetkisi olan yöneticiler 
dışında kişilerce imzala-
narak ödendiğinin tespit 
edildiği belirtilmekte olup 
ödemelerdeki keyfiyet 
ve basiretsiz idarecilik 
bir kez de Sayıştay tarafından 
teyit edilmiştir. Yine Giresun 
Belediyesi tarafından yapılan 12 
ihalenin açık ihale, 56 ihalenin ise 
pazarlık usulüne göre yapılarak 
ihalelerde pazarlık usulünün genel 
bir uygulama haline getirilmesi 
rapora yansımaktadır. Belediye-
nin pazarlık usulüne göre ihale 

yaparken de usulsüz 
şekilde üç istekliye 
davet gönderildiği ancak, 
ihalelere genellikle tek 
bir kişi tarafından fiyat 
teklifi verildiği, ihaleye 
katılamayacak firmaların 
davet edilerek ihalenin 
usulüne uygun yapıldı-

ğı izlenimi verilmeye çalışıldığı, 
yeterliliği olan esnafların yine keyfi 
olarak ihalelere davet edilmediği 
de raporda tespit edilmiştir. 

Tespiti yapılan bir diğer usul-
süzlük ise yevmiye defterlerine 
usulsüz olarak geçmişe dönük 
kayıtlar işlenmesidir. Bu da 
görüldüğü üzere Giresun Bele-

diyesi’ndeki keyfi ve beceriksiz 
yöneticilik anlayışını gözler önüne 
sermektedir. 

Kendi şahsi işyerinde bile 
uygulamayacağı mali yöntemleri 
Giresun Belediyesi’nde uygula-
yan yöneticilerin derhal bu keyfi 
ve usulsüz işleri terk etmesi 
ve özellikle belediyeye hizmet 
sunan esnafı borç batağına sü-
rüklemekten vazgeçmesi, geriye 
kalan kısa sürede arsa satış-
larında Özel İdare ile yarışa 
giren Belediye yönetiminin mali 
işlemlerde de girdiği usulsüzlük 
yarışından bir an evvel vazgeç-
mesi gerekmektedir.”ifadelerini 
kullandı.

‘Ne Yükleniciye Hakediş 
Yapıldı Ne De Hurdalar Verildi’

AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanı Mehmet Başer, Millet Bahçesi üzerinden algı 
oluşturmaya çalışan zihniyete seslendi; “Haftanın yalanı yine CHP’den” ifadelerini kullandı.

“Kendi dönemlerinde Giresun’a 
hizmet etmekten imtina edenler, 
gününü otel lobilerinde geçirenler 
şimdi çıkmış devlet yatırımlarına 
laf eder olmuştur” diyen Başkan 
Başer, yaptığı yazılı açıklamada, 
Millet Bahçesi ihalesinin TOKİ ta-
rafından gerçekleştirildiğinin altını 
çizerek, “Stad yıkılıp, herhangi 
bir imar açılmamıştır. Stat yıkılıp, 
hiç kimseye peşkeş çekilmemiş-

tir. Stad yıkılıp, şehrin silüetini 
bozacak bir hamle yapılmamıştır. 
Yapılan açıklamalar hangi bilgiye 
dayalı yapılıyor bilmiyo-
rum. İhaleler TOKİ eliyle 
yapılıyor. İlk olarak stad 
yıkıldı ve Makine Kimya 
Endüstrisi hurda ihalesine 
çıktı. Hurdaları yüklenici 
firma değil, başka bir firma 
almıştır. Bu kesin ve net 

bilgidir. ‘Hurdaları alıp ortadan 
kayboldu’ haberleri ve bu haber 
üzerinden yapılan algılar tamamen 

asılsız ve gerçek dışıdır. 
Yer teslimi yapılan 
yüklenici firma ise artan 
maliyetler sebebiyle işi 
bırakmıştır. Bu firma-
ya ise hiçbir hak ediş 
yapılmamıştır. Artan 
maliyetler sebebiyle de 

TOKİ yeni bir ihaleye çıktı, firmaya 
yer teslimi yapıldı. İhale süresi 
400 gün olarak belirlendi. İnşallah 
kısa sürede başlayacak bu proje 
şehrimizin güzelliğine güzellik 
katacak. Biz o algı operasyonları 
yapanlar gibi arsa satıp, belediye-
ye de kazanım sağlamadan bir iş 
yapmıyoruz. Bu projeye kimse göl-
ge düşürmeye kalkmasın, altında 
kalır” ifadelerini kullandı.

Yeni sezona dolu dolu 
girecek olan Giresun 

Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
şu an da sahne çalışmaları 
sürmekte olan Hüseyin Rahmi 
Gürpınar’ın yazdığı “Kuyruklu 
Yıldız Altında Bir İzdivaç” ve 
“Kaynanam Nasıl Kudurdu” 
adlı oyunlarından uyarlanan 
“Kuyruklu Yıldız Altında’’ adlı 
müzikal oyunu kısa süre içe-
risinde sahneleyecek. Bunun 
dışında Çotanaklar Ayı Burhan 
adlı orta oyunu da seyircileri ile 

buluşmaya devam edecek.
Çocukları da unutmayan 

GBŞT Aralık ayından itibaren 
her Pazar günü saat 13.00’da 
sahneleyeceği “Çevreci 
Dostlar” adlı oyunla küçük 
izleyicilerin ve ailelerin karşı-
sında olacak. Tiyatro ekibinin 
çalışmalarını değerlendiren 
Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, “Tiyatro, 
görev süremiz boyunca büyük 
önem verdiğimiz sanat dalla-
rından bir tanesi. Tiyatromuz 

bünyesindeki oyunlarımızın 
kalitesini ve oyuncularımızın 
eğitimini daha da önemsedik. 
Oyunculuk bilgisinden, tiyatro 
tarihine ve diksiyon eğitimine 
kadar kendilerinin gelişimini 
de sağladık. Oyuncu ekibimize 
yeni oyuncular kazandırdık.

Sokakbaşı’nda bulunan tiyat-
ro binamızın ve sahnemizin bir-
çok eksiğini gidererek halkımı-
zın daha nezih, daha konforlu 
ve daha temiz ortamda sanat 
ile buluşması için belirlediğimiz 

eksiklikleri giderdik.
Yine konservatuvarda da 

sanat eğitimlerini çeşitlendirdik. 
Sahnemizi konservatuvar me-
zunu gençlerimizin kullanması 
için de açtık.

Tiyatromuzda yeni sezonda 
beş farklı oyunu halkımızla 
buluşturmayı hedefliyoruz. Bu 
durum, şehir tiyatrosu tarihinde 
bir rekor olacak. Değerli hem-
şehrilerimizi tüm oyunlarımıza 
davet ediyor, şimdiden keyifli 
seyirler diliyoruz.” dedi.

GBST BU SEZON REKOR KIRACAK



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

315 Kasım 
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GELECEK KAYGISI
Şu üç günlük  dünya-

da nice planlarımız vardır 
geleceğe dair. Aynı zamanda 
kaygılıyız da   geleceğimiz-
den. Acaba geçinebilecek 
miyiz? Acaba maaş yeter mi? 
Çocuklarımızı okutabilir miyiz, 
onları evlendirmeye gücümüz 
olur mu? Bunun için türlü-tür-
lü planlarımız vardır hayata 
dair. Ancak dünyevileşmenin 
bir yansıması olarak nerdey-
se tüm planlarımız mezara 
kadardır. Daha ilerisine dair 
ciddi manada bir hazırlık da 
yoktur. Belki dilde var ama 
hayatta uygulama sahamızda 
yoktur. İçinde yaşadığımız 
geçici hayata dört elle sarılır 
insan ama ebedi hayatına dair 
kılı kıpırdamaz. Geçici olanı 
kalıcı olana tercih eder.(A’la 
16-17)

Bugün Müslümanın en 
büyük çıkmazı işte tam da bu-
rası. Âhirete iman ettiğini iddia 
eder ama iman ettiği âhirete 
dair yatırımı yoktur. Varsa da 
çok siliktir ve onu orada sahil-i 
selâmate çıkaracak seviyede 
değildir. Yani notları pek de iç 
açıcı değildir. 

Dünyada yaşarken öyle 
cürümler duyuyoruz ya da 
görüyoruz ki bu kadar da 
olamaz diyoruz. Bir müslü-
man bunu yapamaz diyoruz. 
Âhirete, cennet-cehenneme, 
mizan-teraziye, hesap-kitaba 
iman eden birisi bunu asla 
yapamaz diyoruz. Ama vakıa 
o ki başımıza taş yağdıracak 
cürümler işleniyor. Cinsiyet-
sizlik, cinsi sapkınlıklar artık 
normal karşılanıyor ve hatta 
savunuluyor. İnsan hakkı 
ve özgürlük kılıfı ile topluma 
dayatılıyor. Maalesef sesleri 
de fazla çıkıyor. Nikahsız 
kadın erkek birlikteliği normal 
karşılanıyor artık. Misal, bir 
kadın cinayete kurban gidiyor. 
Haberlerde konu işleniyor. La-
kin olayın veriliş tarzı çarpık. 
Genç kızın şüpheli ölümü…
Erkek arkadaşının evinde ölü 
bulundu..vs türünden veriliyor. 
Hiç kimse o kadın o adamın 
neyi oluyor, o saatte orada ne 
işi var diye soramıyor. Sorar-
sa linç edilir. 

Geçtiğimiz günlerde 
gazetelere ve televizyon bül-
tenlerine yansıyan bir haber 
dikkatimi çekti. Mevzu maaş 
için anlaşmalı boşanmalar. Bu 
konuda basında çıkan bazı 
haberlerin başlıkları şöyle: 
“Yetim-ölüm aylığı almak için 
anlaşmalı boşanma oyunu… 
Maaş için boşanmalar yaygın-
laşıyor-SGK 6 bin kişiden 5 
bininin maaş almak için kağıt 

üzerinde boşandığını ortaya 
çıkardı.Tespit edilirse cezası 
büyük. SGK ölüm aylığı için 
sahtecilik yapanları mercek 
altına aldı…” Şimdi salim bir 
kafa ile düşünelim. Âhiret kay-
gısı olan bir Müslüman hakkı 
olmadığı halde bilerek böyle 
bir cürümü işler mi? Tamam 
kanundan kaçtın, yakalanma-
dın diyelim. Mahşerde Allah’ın 
huzurunda bunun hesabını 
verme ihtimalin var mı? Kul 
hakkını yiyorsun. Hem de 85 
milyon kulun hakkına tecavüz 
ediyorsun. Bir Allah’ın kulu da 
çıkıp buna helal diyebilir mi? 
Diyemez. Diğer taraftan hem 
boşanıyorlar hem de beraber 
yaşamaya devam ediyorlar. 
Orası da bir başka garabet.

Diğer taraftan medyada bu 
tür haberlerin veriliş tarzı da 
bize göre eksik. Madem müs-
lüman toplumda yaşıyoruz, 
bu tür haberlerin içinde olayın 
dini boyutuna da yer verilmeli 
ve işin uzmanı hocaların bu 
konudaki açıklamalarına da 
yer verilmeli. Misal ülkemiz-
de en yetkili dini mercii olan 
Diyanet İşleri Başkanlığı Din 
İşleri Yüksek Kurulundan 
hocalarımıza mikrofon uzatıl-
malı ve konunun dini boyutu 
da topluma anlatılmalı.Yoksa 
kanunla, kolluk kuvvetleri ile iş 
bir noktaya kadardır. 

Bir hatıramı anlatayım. 
Bundan yaklaşık 20 sene ev-
vel Siirt’te vazifeliyken Pervari 
müftüsü arkadaşımız anlat-
mıştı. Kaymakam bey ile bir 
köye gitmişler. Bakmışlar ki 
köyde kaçak elektrik kullanımı 
sıfır. Öyle ya  diğer köylerde 
nerdeyse herkes kaçak elekt-
rik kullanırken bu köyde hiç 
kimse kaçak elektrik kullanmı-
yor. Köylülere bunun sebebini 
sormuşlar. Aldıkları cevap  
düşündürücü. Bundan önce 
köyümüze bir imam geldi, 
bunun dinen haram olduğunu, 
kul hakkı olduğunu söyledi. 
Biz de o günden sonra bun-
dan vazgeçtik …

Evet Müslüman tek dün-
yalı değildir. Asıl hayat ahret 
hayatıdır. ”…ahret  yurduna 
gelinceişte asıl hayat odur; 
keşke bunu bilselerdi!(Anke-
but 29/64 ) Onu da burada 
kazanıyoruz.  Bunun için 
Müslüman kaygılı olacak ama 
bu kaygı mezardan da öte-
sini kapsayacak. Ya cennete 
gidemezsem, ya cehenneme 
yuvarlanırsam, ya hesabım 
kötü olursa diye kaygılanmalı 
ve hep hesabı , büyük mahke-
meyi düşünmeli. İşin şakası 
yok.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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Çoğumuzun hayatındaki 
ilk pandemi deneyimi olan ve 
son 3 yıldır tüm dünyayı kasıp 
kavuran COVID-19, başladığı 
günden bugüne 6.6 milyon 
ölüme sebep olmuştur. Dünya 
toplumlarının eve kapanmasına 
neden olan, ekonomileri buhra-
na sürükleyen bu pandeminin 
etkeni olan virüs, yavaş yavaş 
mevsimsel üst solunum yolu 
enfeksiyonu etkenleri arasında 
yerini alırken, pandemi gün-
lerini de maziye yolcu etmeye 
hazırlanmaktayız. Oysa ki Di-
yabetin (şeker hastalığının) her 
yıl yaklaşık 1.5 milyon insanın 
ölümüne neden olduğunu ve bu 
rakamın da 20 yılda 30 milyon 
kişiye denk geldiğini düşünür-
sek asıl pandeminin yıllardır 
yanıbaşımızda olduğunu idrak 
edebiliriz. Ayrıca bu pandemi, 

etkisini de kaybetmiyor, aksine 
her geçen yıl güçlenmekte!

 Diyabet, açlık kan şekerinin 
126 mg/dL üzerinde olması, 
HbA1c (üç aylık şeker değe-
ri)’nin 6.5’in üzerinde olması 
ve/veya 75 gram şeker yükle-
me testinde 2.saat kan şekeri 
değerinin 200 mg/dl ve üze-
rinde olması ile tanı konan bir 
hastalıktır. Hastalığa yakalanan 
kişi hastalığın ilk aşamalarında 
herhangi bir rahatsızlık his-
setmeyebilir. Ancak özellikle 
kan şekerinin 300mg/dl’nin 
üstüne çıkmaya başlaması ile 
birlikte ağız kuruması, çok su 
içme, çok idrara çıkma gibi 
şikayetler başlar. Diyabet tanısı 
alan bireylerde hedef hızlıca 
kan şekerinin ideal seviyelere 
düşürülerek diyabetin kompli-
kasyonlarından (sebep olduğu 

hastalıklardan) korunmasıdır.
Diyabetin komplikasyon-

ları arasında en korkulanları 
diyabetik retinopati (görmede 
azalma), diyabetik nefropati (di-
yabete bağlı böbrek yetmezliği 
gelişmesi) ve diyabetik ayaktır 
(diyabete bağlı iyileşmeyen ve 
en sonunda ayağın kaybedilme-
sine sebebiyet verebilen yara-
lar). Ancak kalp krizi ve iskemik 
inme (felç) gibi damar tıkanıklığı 
hastalıklarına en çok yol açan 
hastalık da yine diyabettir ve 
bunlar da çok ciddi komplikas-
yonlardır. Bir hasta, kan şekeri 
300-400 mg/dl seviyelerindey-
ken dahi herhangi bir şikayet 
hissetmeyebilir, ancak tedavi 
olmaz ve önlemini almazsa 
aylar ve yıllar içinde yukarıda 
saydığımız komplikasyonlar 
gelişebilir, hastanın yaşam kon-
foru bozulur ve yaşam süresi 
kısalır. Bu nedenle diyabette 
erken teşhis, komplikasyonların 
önüne geçerek hayat kurtarıcı 
olur!

Diyabetin tedavisinde 
öncelikle her aşamada yaşam 
tarzı değişikliği (kilo verme, 
sağlıklı ve kilo verdirici bir diyet 
uygulama, spor/egzersiz, zararlı 
alışkanlıklardan uzaklaşma) 
büyük önem arz etmektedir. Bu 
önlemleri uygulamasına rağmen 

başarılı olamayan hastalarımı-
za değerlendirme sonuçlarına 
göre hap ya da insülin tedavisi 
uygulanabilmektedir.

Giresun Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi İç Hastalıkları ana-
bilim dalı bünyesinde bulunan 
1 endokrinoloji profesörü, 1 
endokrinoloji uzmanı, 3 iç 
hastalıkları öğretim üyesi, 4 iç 
hastalıkları uzmanı, diyetisyen-
ler ve diyabet eğitim hemşiresi 
ile birlikte diyabetle mücadele 
eden güçlü bir kadroya sahiptir. 
Polikliniklerimizde hastaların 
teşhislerini koyup tedavilerini 
planladıktan sonra diyetisyeni-
mize yönlendirerek beslenme 
programlarını planlıyor, diya-
bet eğitim hemşiremiz ile de 
diyabet ilaç uygulamalarında 
(hap ya da insülin farketmek-
sizin) yapılan hataları düzeltip 
hastalarımıza gereken eğitimi 
vererek diyabetle mücadeleye 
hazır hale getiriyoruz.

 Her yıl 14 Kasım dünyada 
diyabet farkındalığını arttırmak 
adına Dünya Diyabet Günü 
olarak idrak edilmektedir. Sizler 
de bu hastalıkla ilgili bilgi sahibi 
olarak hem kendinizi hem de 
çevrenizdekileri doğru yönlen-
dirip bu pandeminin etkisinin 
azalmasına yardımcı olabilirsi-
niz. Sağlıcakla kalın.

Son 20 Yılın Gerçek 
Pandemisi Diyabet!
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Dr. Öğr. Üyesi Kubilay İşsever
İç Hastalıkları ABD

Ekiz’den Teröre Kınama
Türk Sağlık Sen Şube Başkanı İbrahim Ekiz, “Teröristler Hedeflerine Asla Ulaşamayacak” ifadelerini kullandı.

Ekiz şöyle konuştu: “Eli 
kanlı teröristlerin genç, 
yaşlı, kadın, çocuk 

demeden masumlara karşı 
gerçekleştirdiği bu insanlık dışı 
saldırı, terörün gerçek yüzünü 
bir kere daha ortaya koymuştur.  
Güvenlik güçlerimizin yurt içinde 
ve yurt dışında gerçekleştirdiği 
başarılı operasyonlar sonucun-
da terörün başını ezdiğimiz bu 
günlerde, ülkemizin en kalabalık 
bölgelerinden birinde böyle bir 
eylemin gerçekleştirilmesi, te-
röristlerin son çırpınışlarıdır. Bu 
eylemin kahraman Türk Silahlı 
Kuvvetlerine atılan çirkin iftirala-
rın hemen arkasından gerçek-
leşmesini manidar buluyor, terör 
örgütlerinin sivil uzantılarının 
yaptığı algı operasyonlarıyla 
ülkemizi hangi noktaya çekmek 
istediğinin bir kere daha açığa 
çıktığını görüyoruz. Terör örgüt-
leri ve onların gizli açık uzantıla-
rının emellerine ulaşamayacağı-
nı, Türk milletinin her bir ferdinin 
hainler karşısında birlikte ve 
dimdik ayakta olduğunu bir kere 

daha tüm dünyaya ilan ediyoruz. 
Uzun yıllardan beri kanlı bir 

terörün acı bedeli olarak on 
binlerce vatan evladımızı şehit 
verdik. Bundan sonra tek bir 
vatan evladının burnunun dahi 
kanamaması için ne gerekiyorsa 
yapılmalı, teröristlerin gözünün 
yaşına bakılmamalıdır. Türk 

Sağlık Sen olarak bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da 
terörün son bulması için yapılan 
her türlü çabaya ve gerçekleşti-
rilen her eyleme destek veriyor, 
güvenlik güçlerimizin sonuna 
kadar arkasında olduğumuzu bir 
kere daha ifade ediyoruz.  

Ülke içinde teröre karşı birlik 

ve beraberliğin sağlanması, 
ülkemizde huzur ortamının 
korunması açısından son 
derece önemlidir. Ülkemizdeki 
terör belasının son bulması; 
milletimizin birlik ve beraberli-
ği; dostluk ve kardeşliğimizin 
ilelebet sürdürülmesi için tüm 
sivil toplum kuruluşlarının, 
siyasi partilerin, kişi, kurum ve 
kuruluşların milli hassasiyet-
lerimiz doğrultusunda ortak 
hareket etmesi ve güç birliği 
oluşturması hepimizin arzu 
ettiği bir durumdur.

Türk Sağlık Sen olarak terö-
rün kökünün kazınması, Anaya-
samızda ifadesini bulan “devle-
tin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünün” pekiştirilmesi için 
üzerimize düşen her türlü görevi 
üstlenmeye hazır olduğumuzu 
bildiriyoruz. Terörü ve terörist-
leri bir kere daha lanetliyor, 
patlamada hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza rahmet, yara-
lananlara acil şifalar diliyoruz. 
Milletimizin başı sağ olsun”dedi.

Haber: Fatma Uğurlu

İbrahim Balcıoğlu: Başımız Sağ Olsun
Giresun Medya Platformu adına başkan 

İbrahim Balcıoğlu, terör saldırılarını 
kınadı. Önceki akşam saatlerinde İstanbul’da 
patlayan bomba, ülkemize ve milletimize 
doğrudan saldırının bir parçasıdır. Arkasında 
bulunan çok uluslu güçleri ve terörden medet 
umanları, bir kez daha uyarıyoruz. Ülkemiz, 

bu badireyi de atlatacak güç ve cesarettedir. 
Bunun benzerlerini ve daha büyüklerini gör-
müş ve onları bertaraf etmiş bir millet olarak 
bu güçleri cesaretlendiren ve arkasında 
duranları iyi teşhis edip, onları da cezalandır-
mak en büyük hedefimiz olmalıdır.

Dünyanın en güzel şehri İstanbul’u ve 

güzelim İstiklal Caddesini kana boğanları, 
buna göz yumanları ve bu patlamayı organize 
edenleri Allah’a ve Türk yargısına havale 
ediyoruz. Olayda vefat eden vatandaşlarımıza 
rahmet, yaralılarımıza da tez zamanda şifa 
diliyoruz. Türk milletine başsağlığı ve sabır 
diliyoruz.”dedi.              Haber: Osman Yılmaz

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

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 
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Bektaş açıklamasın-
da; ‘şimdiye kadar 

yapmış olduğu özverili 
çalışmalarından dolayı eski 
il başkanımız Sümeyye 
Gündoğdu hanımefendiye 
şahsım ve il yönetimi kurulu 
arkadaşlarım adına teşek-
kür ediyorum. Yeni görevin-
de başarılar diliyorum.

Yeni seçilen İl Başkanı-

mız Oya Bereket hanıme-
fendiyi tebrik ediyorum. İl 
Kadın kollarımız şimdiye 
kadar gayet başarılı ça-
lışmalara imza atmışlardı. 
Bundan sonra da aynı ba-
şarılı ve özverili çalışmalara 
devam edilerek, Giresun’da 
partimizin sesinin daha ge-
niş kitlelere duyurulmasını 
sağlayacaklardır.” dedi.

FİSKOBİRLİK tarafından 
yapılan yazılı açıkla-

mada toprak analizi yaptırıl-
masının önemine değinilerek, 
fındıkta verim, kalite ve 
karlılığı artırmak adına doğru 
gübrelemenin çok önemli 
olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, fındıkta yük-
sek verim, kalite ve karlılığı 
sağlamanın öncelikli koşulu-
nun toprağı tanımak olduğu 
belirtilerek, fındık üreticilerin 
özellikle artan gübre maliyet-
lerini göz önünde bulundura-
rak geciktirmeden toprak ana-
lizlerini yaptırması gerektiği 
dile getirildi.

Artan gübre fiyatları ve ma-
liyetler sebebiyle, doğru mik-
tarda ve zamanında gübrele-
me yapılmasının kritik öneme 
sahip olduğunun vurgulandığı 
açıklamada; ‘Fındığın normal 
gelişimini sürdürebilmesi, bol 
ve kaliteli ürün verebilmesi 
bilinçli ve dengeli bir gübre-
leme ile mümkün olmaktadır. 
Doğru ve yeterli gübreleme-
nin ilk adımı ise, bahçeye 
ait toprak örneklerinin doğru 
olarak alınıp toprak analiz 
laboratuvarlarında analizleri-
nin yaptırılmasıdır.” ifadelerine 
yer verildi.

ANALİZ YAPTIRMA-
DAN GÜBRE UYGULA-
MASI YAPMAYIN

Toprak analizi yapılmadan 
gübre kullanılmasının birçok 
sakıncası olduğunun belirtil-
diği açıklamada; “Artan gübre 
fiyatlarını da göz önünde 
bulundurduğumuzda, gere-
ğinden fazla veya az miktarda 
gübre kullanılması halinde 
hem ekonomik yönden üreti-
cilerimiz zarara uğrar, hem de 

fazla miktarda verilen güb-
reden dolayı fındıkta gelişim 
bozuklukları oluşur.

Bunun yanı sıra fazla 
verilen besin maddesi diğer 
elementlerinin bitki tarafından 
alımını da engelleyeceğinden 
yapılan gübreleme işleminden 
beklenilen fayda sağlana-
maz. Ayrıca bilinçsiz şekilde 
yapılan gübreleme, toprağın 
yapısını bozarak toprak ve 
çevrenin kirlenmesine de 
neden olur. Dolayısıyla kalite, 
verim ve karlılığı artırmak, 
israf ve çevre kirliliğinin önüne 
geçmek adına tüm üreticileri-
miz toprak analizi yaptırmalı-
dır.” denildi.

TOPRAK NUMUNE-
Sİ ALINIRKEN DİKKAT 
EDİLECEK HUSUSLAR

Analiz işlemleri için toprak 
numunesi alınırken dikkat 
edilmesi gereken hususla-
rında belirtildiği açıklamada; 
“ Toprak numune örneği 
bahçeye gübre verilmeden 
birkaç ay önce, Sonbaharda 
alınması uygundur. Toprak 
örnekleri bahçenin genel 
görünüşüne göre S, U veya 
Z şeklinde en az 6-8 yerden 
0-20cm ve 20-40 cm olmak 
üzere iki derinlikten alınma-
lıdır. Sonrasında alınan bu 
toprak taş, odun, yaprak vs. 
gibi yabancı maddelerden 
temizlenerek homojen bir şe-
kilde karıştırılmalıdır. Böylece 
doğru ve güvenilir bir analiz 
sonucu elde etmek mümkün 
olacaktır.” denildi. 

Ayrıca fındık üreticilerinin, 
Toprak Analizi hakkında ay-
rıntılı bilgi almak için en yakın 
Fiskobirlik kooperatifi ile iletişi-
me geçebileceği belirtildi.

SP’de Oya Bereket Dönemi

Fiskobirlik’ten Fındık 
Üreticilerine Uyarı: 

Toprak Analizi Yaptırın!

Saadet Partisi İl Kadın kollarında görev değişikliği yapıldı

YITIK...
Giresun Üniversitesi öğrenci kimliğimi 

kaybettim hükümsüzdür. 
Şevval Karasan

‘Usulsüzlük Hem Belediyeyi 
Hem Esnafı Tüketiyor’

Bektaş, “Sayıştay tarafından 
2021 yılına yönelik hazır-

lanan rapor geçtiğimiz günlerde 
yayınlanmıştır. Yayınlanan rapor-
da birçok konuda usulsüzlüklerin 
tespit edildiği görülmektedir. 

Özellikle mevzuata göre kayıt 
sırasına göre ödenmesi gereken 
borçların sıra gözetilmeksizin 
ödendiği böylelikle alacaklı esnaf 
ve işletmeler arasında keyfi ayrım 
ve ayrıcalık tanındığı görülmek-
tedir. Esnaf belediyeye verdiği 
mal ve hizmetin bedelini almak 
için beklerken keyfi uygulama-
larla ödemelerde siyasi yakınlık 
gözetilerek ödeme yapılması şehir 
esnafına açıkça ihanet anlamını 

taşımaktadır. “dedi
Bektaş, “Raporda yapı-

lan ödemelerin ise ödeme 
yetkisi olan yöneticiler 
dışında kişilerce imzala-
narak ödendiğinin tespit 
edildiği belirtilmekte olup 
ödemelerdeki keyfiyet 
ve basiretsiz idarecilik 
bir kez de Sayıştay tarafından 
teyit edilmiştir. Yine Giresun 
Belediyesi tarafından yapılan 12 
ihalenin açık ihale, 56 ihalenin ise 
pazarlık usulüne göre yapılarak 
ihalelerde pazarlık usulünün genel 
bir uygulama haline getirilmesi 
rapora yansımaktadır. Belediye-
nin pazarlık usulüne göre ihale 

yaparken de usulsüz 
şekilde üç istekliye 
davet gönderildiği ancak, 
ihalelere genellikle tek 
bir kişi tarafından fiyat 
teklifi verildiği, ihaleye 
katılamayacak firmaların 
davet edilerek ihalenin 
usulüne uygun yapıldı-

ğı izlenimi verilmeye çalışıldığı, 
yeterliliği olan esnafların yine keyfi 
olarak ihalelere davet edilmediği 
de raporda tespit edilmiştir. 

Tespiti yapılan bir diğer usul-
süzlük ise yevmiye defterlerine 
usulsüz olarak geçmişe dönük 
kayıtlar işlenmesidir. Bu da 
görüldüğü üzere Giresun Bele-

diyesi’ndeki keyfi ve beceriksiz 
yöneticilik anlayışını gözler önüne 
sermektedir. 

Kendi şahsi işyerinde bile 
uygulamayacağı mali yöntemleri 
Giresun Belediyesi’nde uygula-
yan yöneticilerin derhal bu keyfi 
ve usulsüz işleri terk etmesi 
ve özellikle belediyeye hizmet 
sunan esnafı borç batağına sü-
rüklemekten vazgeçmesi, geriye 
kalan kısa sürede arsa satış-
larında Özel İdare ile yarışa 
giren Belediye yönetiminin mali 
işlemlerde de girdiği usulsüzlük 
yarışından bir an evvel vazgeç-
mesi gerekmektedir.”ifadelerini 
kullandı.

‘Ne Yükleniciye Hakediş 
Yapıldı Ne De Hurdalar Verildi’

AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanı Mehmet Başer, Millet Bahçesi üzerinden algı 
oluşturmaya çalışan zihniyete seslendi; “Haftanın yalanı yine CHP’den” ifadelerini kullandı.

“Kendi dönemlerinde Giresun’a 
hizmet etmekten imtina edenler, 
gününü otel lobilerinde geçirenler 
şimdi çıkmış devlet yatırımlarına 
laf eder olmuştur” diyen Başkan 
Başer, yaptığı yazılı açıklamada, 
Millet Bahçesi ihalesinin TOKİ ta-
rafından gerçekleştirildiğinin altını 
çizerek, “Stad yıkılıp, herhangi 
bir imar açılmamıştır. Stat yıkılıp, 
hiç kimseye peşkeş çekilmemiş-

tir. Stad yıkılıp, şehrin silüetini 
bozacak bir hamle yapılmamıştır. 
Yapılan açıklamalar hangi bilgiye 
dayalı yapılıyor bilmiyo-
rum. İhaleler TOKİ eliyle 
yapılıyor. İlk olarak stad 
yıkıldı ve Makine Kimya 
Endüstrisi hurda ihalesine 
çıktı. Hurdaları yüklenici 
firma değil, başka bir firma 
almıştır. Bu kesin ve net 

bilgidir. ‘Hurdaları alıp ortadan 
kayboldu’ haberleri ve bu haber 
üzerinden yapılan algılar tamamen 

asılsız ve gerçek dışıdır. 
Yer teslimi yapılan 
yüklenici firma ise artan 
maliyetler sebebiyle işi 
bırakmıştır. Bu firma-
ya ise hiçbir hak ediş 
yapılmamıştır. Artan 
maliyetler sebebiyle de 

TOKİ yeni bir ihaleye çıktı, firmaya 
yer teslimi yapıldı. İhale süresi 
400 gün olarak belirlendi. İnşallah 
kısa sürede başlayacak bu proje 
şehrimizin güzelliğine güzellik 
katacak. Biz o algı operasyonları 
yapanlar gibi arsa satıp, belediye-
ye de kazanım sağlamadan bir iş 
yapmıyoruz. Bu projeye kimse göl-
ge düşürmeye kalkmasın, altında 
kalır” ifadelerini kullandı.

Yeni sezona dolu dolu 
girecek olan Giresun 

Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
şu an da sahne çalışmaları 
sürmekte olan Hüseyin Rahmi 
Gürpınar’ın yazdığı “Kuyruklu 
Yıldız Altında Bir İzdivaç” ve 
“Kaynanam Nasıl Kudurdu” 
adlı oyunlarından uyarlanan 
“Kuyruklu Yıldız Altında’’ adlı 
müzikal oyunu kısa süre içe-
risinde sahneleyecek. Bunun 
dışında Çotanaklar Ayı Burhan 
adlı orta oyunu da seyircileri ile 

buluşmaya devam edecek.
Çocukları da unutmayan 

GBŞT Aralık ayından itibaren 
her Pazar günü saat 13.00’da 
sahneleyeceği “Çevreci 
Dostlar” adlı oyunla küçük 
izleyicilerin ve ailelerin karşı-
sında olacak. Tiyatro ekibinin 
çalışmalarını değerlendiren 
Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, “Tiyatro, 
görev süremiz boyunca büyük 
önem verdiğimiz sanat dalla-
rından bir tanesi. Tiyatromuz 

bünyesindeki oyunlarımızın 
kalitesini ve oyuncularımızın 
eğitimini daha da önemsedik. 
Oyunculuk bilgisinden, tiyatro 
tarihine ve diksiyon eğitimine 
kadar kendilerinin gelişimini 
de sağladık. Oyuncu ekibimize 
yeni oyuncular kazandırdık.

Sokakbaşı’nda bulunan tiyat-
ro binamızın ve sahnemizin bir-
çok eksiğini gidererek halkımı-
zın daha nezih, daha konforlu 
ve daha temiz ortamda sanat 
ile buluşması için belirlediğimiz 

eksiklikleri giderdik.
Yine konservatuvarda da 

sanat eğitimlerini çeşitlendirdik. 
Sahnemizi konservatuvar me-
zunu gençlerimizin kullanması 
için de açtık.

Tiyatromuzda yeni sezonda 
beş farklı oyunu halkımızla 
buluşturmayı hedefliyoruz. Bu 
durum, şehir tiyatrosu tarihinde 
bir rekor olacak. Değerli hem-
şehrilerimizi tüm oyunlarımıza 
davet ediyor, şimdiden keyifli 
seyirler diliyoruz.” dedi.

GBST BU SEZON REKOR KIRACAK



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

415 Kasım 
2022 Salı www.giresungundem.comGÜNDEM

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
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Her 
türlü insert 
tasarımızın 

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

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

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

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

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

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

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

Merhaba sevgili dostlar, 
Merhaba değerli canlar, 
Gecikmeli de olsa; 
Atatürk’ü Anma Haftası 

etkinleri kapsamında yapılan 
bir etkinlik üzerine sohbet 
yapmak istiyorum siz değerli 
sayfa okurlarım ve paydaşla-
rımla… 

Bu gecikmeli yazdığım 
etkinlik; 

İlimizde ‘Atatürk’ü Anma’ 
etkinliği içerisinde en anlamlı 
ve etkinlikti diyebilirim… 

Organize edilen etkinliğin 
adı; 

ANITKABİR VE NÖBET-
ÇİLERİ FOTOĞRAF SER-
GİSİ

Serginin açıldığı mekan; 
Can AKENGİN Sanat 

Galerisi 
Sergiyi açan fotoğraf 

sanatçısının adı; Erhan 
AYDIN… 

Serginin açık olduğu 
tarihler; 

10 Kasım Perşembe günü 
başladı. 

Ve ardından üç gün daha 
Pazar gününe kadar devam 
etti...

Serginin değerlendirmesi-
ne göçmeden önce; 

Bu güzel fotoğrafları 
kamerasına alan ve daha 
sonra büyük çerçevelerin içi-
ne aktaran fotoğraf sanatçısı 
Erhan AYDIN, ülke genelin-
de çektiği fotoğraflarla ve 
yene ülke genelinde düzen-
lenen birçok ‘Fotoğraf Yarış-
masına’ katılmış ve birçok 
‘dereceler’ elde etmiştir… 

Ve Türkiye ölçeğinde aldı-
ğı dereceler şöyledir; 

7 Birincilik… 
6 İkincilik… 
13 Üçüncü-

lük… 
15 Mansiyon 

jüri ödülü alarak, 
ülkenin en iyi 
fotoğrafçılarının 
sanat sofrasında 
yer almıştır…

Ve ilk kez 
açtığı bu kişisel 
sergisinde de; 

Konusu 
tamamen ANITKABİR ve 
Yerleşkesindeki askerlere ve 
figürlere aittir… 

Fotoğraf sanatçımız Er-
han AYDIN Anıtkabir yerleş-
kesinde var-olan fiziki değerli 
ve nöbet tutan askerleri 
‘kamerasıyla’ öylesine güzel, 
öylesine canlı fotoğraflamış 
ki; 

Kendinizi bir ‘fotoğraf ser-
gisinde’ değil… 

Adeta ‘Anıtkabir Yerleşke-
sinde’ gibi hissediyorsunuz… 

Nöbet tutan askerler.. 
Disiplinli ve uyumlu figür-

lerle birbirine nöbet devre-
denler… 

Atatürk’ün mezarının 
bulunduğu yeri ziyaret eden-
ler… 

Vesaire, vesaire… 

Yaklaşık 30 küsur fotoğraf 
koskoca ‘Anıtkabir Yerleş-
kesini’ getirip, Giresun-Can 
AKENGİN Sanat Galerisinin 
içine getirip yerleştirmiş.. 

Bu sözünü ettiğim ‘Anıt-
kabir ve Nöbetçileri Fotoğraf 
Sergisini’ bence anlamlı kı-
lan en güzel yanı da şurası; 

Sizlerin de bildiği gibi bu 
kez Atatürk’ün ölüm tarihi 
olan ’10 Kasım’ tarihi, tıpkı 
bundan 84 yıl önce olduğu 
gibi ‘Perşembe’ gününe rast 
gelişi ve bu ‘anma’ etkinliğini 
‘Anıtkabir Fotoğraflarıyla’ 
ilgili gündeme getirilişi daha 
da anlamlı kılmış fotoğraf 
sergisini… 

En önemlisi de; 
Bu tür ‘Fotoğraf ve Resim 

Sergisi’ etkinliklerine gelme-
yen il protokolün, bu kez tam 

kadro gelip 
‘Anıtkabir Fo-
toğrafları Ser-
gisinin’ hem 
açılışını yapıp 
ve hem de 
ziyaret yapmış 
olmaları… 

Ancak 
gönül arzu 
ederdi ki; 

Fotoğraf 
Sergisini 
ziyarete gelen 

protokol zevatı (sembolikte 
olsa) birkaç fotoğrafı satın 
alarak okullara hediye edebi-
lirlerdi… 

Ve bu sayede hem çev-
relerine örnek ve rol-model 
olurlar; 

Ve ham de azda olsa 
fotoğraf sanatçısının yaptığı 
masrafların yarısını karşıla-
mış olurlardı… 

Fotoğraf sergisine gelen 
eğitim ve kültür temsilcileri 
şu düşünebilirlerdi; 

‘Mademki bu fotoğraf ser-
gisi Anıtkabir ve onun bulun-
duğu yerleşkedeki değerleri 
anlatıyor… 

Bunu en azından il mer-
kezimizde bulunan tüm okul 
öğrencilerini guruplar ha-
lende getirerek bu güzelim 

‘fotoğraf sergisini’ izletebilir-
lerdi… 

Ve yine gönül isterdi ki; 
İlimizde ekonomik, sosyal 

ve siyasal olarak öne çıkan 
sivil şahsiyetler ve örgüt 
temsilcileri de bu anlamlı 
‘sergiyi’ ziyaret ederek, bu 
fotoğrafları emek vererek 
ortaya çıkaran sanatçıyı yap-
tıkları tebrik ve teşvik edici 
övgüleriyle sanatçıyı daha 
da üretken hale getirmeyi 
düşünebilirlerdi… 

Her neyse… 
Hadi biz yine bardağın 

dolu tarafından bakalım; 
“Bu kez olmamışsa, 

bundan sonra düşünebilirler” 
diyelim… 

Yani, beklentilerimizi ve 
temennilerimizi bir başka 
bahara erteleyelim… 

Ve bu duygularla da; 
Bir başka sohbette buluş-

mak için sizlerden müsaade 
isteelim… 

Hoş kalın, 
Hep birlikte hoşça kala-

lım… 
Sağlık ve esenlik içinde 

olalım… 
Ve birde en önemlisi; 
Hangi sanat dalı olur-

sa-olsun yaşamımızın içine 
yerleştirmeye bakalım..

CAN AKENGİN SANAT GALERESİ
‘ANITKABİR FOTOĞRAF SERGİSİ’

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

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

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

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

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

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

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

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

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

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

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

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

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

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

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

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

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

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

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

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

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
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Başkan Tatlı; ‘Kuruluşumuz-
dan bugüne, inandığımız 
değerleri korumak için çık-

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

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

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

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

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

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

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

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

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

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

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

1 2
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Her 
türlü insert 
tasarımızın 

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

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

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

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

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

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

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

Merhaba sevgili dostlar, 
Merhaba değerli canlar, 
Gecikmeli de olsa; 
Atatürk’ü Anma Haftası 

etkinleri kapsamında yapılan 
bir etkinlik üzerine sohbet 
yapmak istiyorum siz değerli 
sayfa okurlarım ve paydaşla-
rımla… 

Bu gecikmeli yazdığım 
etkinlik; 

İlimizde ‘Atatürk’ü Anma’ 
etkinliği içerisinde en anlamlı 
ve etkinlikti diyebilirim… 

Organize edilen etkinliğin 
adı; 

ANITKABİR VE NÖBET-
ÇİLERİ FOTOĞRAF SER-
GİSİ

Serginin açıldığı mekan; 
Can AKENGİN Sanat 

Galerisi 
Sergiyi açan fotoğraf 

sanatçısının adı; Erhan 
AYDIN… 

Serginin açık olduğu 
tarihler; 

10 Kasım Perşembe günü 
başladı. 

Ve ardından üç gün daha 
Pazar gününe kadar devam 
etti...

Serginin değerlendirmesi-
ne göçmeden önce; 

Bu güzel fotoğrafları 
kamerasına alan ve daha 
sonra büyük çerçevelerin içi-
ne aktaran fotoğraf sanatçısı 
Erhan AYDIN, ülke genelin-
de çektiği fotoğraflarla ve 
yene ülke genelinde düzen-
lenen birçok ‘Fotoğraf Yarış-
masına’ katılmış ve birçok 
‘dereceler’ elde etmiştir… 

Ve Türkiye ölçeğinde aldı-
ğı dereceler şöyledir; 

7 Birincilik… 
6 İkincilik… 
13 Üçüncü-

lük… 
15 Mansiyon 

jüri ödülü alarak, 
ülkenin en iyi 
fotoğrafçılarının 
sanat sofrasında 
yer almıştır…

Ve ilk kez 
açtığı bu kişisel 
sergisinde de; 

Konusu 
tamamen ANITKABİR ve 
Yerleşkesindeki askerlere ve 
figürlere aittir… 

Fotoğraf sanatçımız Er-
han AYDIN Anıtkabir yerleş-
kesinde var-olan fiziki değerli 
ve nöbet tutan askerleri 
‘kamerasıyla’ öylesine güzel, 
öylesine canlı fotoğraflamış 
ki; 

Kendinizi bir ‘fotoğraf ser-
gisinde’ değil… 

Adeta ‘Anıtkabir Yerleşke-
sinde’ gibi hissediyorsunuz… 

Nöbet tutan askerler.. 
Disiplinli ve uyumlu figür-

lerle birbirine nöbet devre-
denler… 

Atatürk’ün mezarının 
bulunduğu yeri ziyaret eden-
ler… 

Vesaire, vesaire… 

Yaklaşık 30 küsur fotoğraf 
koskoca ‘Anıtkabir Yerleş-
kesini’ getirip, Giresun-Can 
AKENGİN Sanat Galerisinin 
içine getirip yerleştirmiş.. 

Bu sözünü ettiğim ‘Anıt-
kabir ve Nöbetçileri Fotoğraf 
Sergisini’ bence anlamlı kı-
lan en güzel yanı da şurası; 

Sizlerin de bildiği gibi bu 
kez Atatürk’ün ölüm tarihi 
olan ’10 Kasım’ tarihi, tıpkı 
bundan 84 yıl önce olduğu 
gibi ‘Perşembe’ gününe rast 
gelişi ve bu ‘anma’ etkinliğini 
‘Anıtkabir Fotoğraflarıyla’ 
ilgili gündeme getirilişi daha 
da anlamlı kılmış fotoğraf 
sergisini… 

En önemlisi de; 
Bu tür ‘Fotoğraf ve Resim 

Sergisi’ etkinliklerine gelme-
yen il protokolün, bu kez tam 

kadro gelip 
‘Anıtkabir Fo-
toğrafları Ser-
gisinin’ hem 
açılışını yapıp 
ve hem de 
ziyaret yapmış 
olmaları… 

Ancak 
gönül arzu 
ederdi ki; 

Fotoğraf 
Sergisini 
ziyarete gelen 

protokol zevatı (sembolikte 
olsa) birkaç fotoğrafı satın 
alarak okullara hediye edebi-
lirlerdi… 

Ve bu sayede hem çev-
relerine örnek ve rol-model 
olurlar; 

Ve ham de azda olsa 
fotoğraf sanatçısının yaptığı 
masrafların yarısını karşıla-
mış olurlardı… 

Fotoğraf sergisine gelen 
eğitim ve kültür temsilcileri 
şu düşünebilirlerdi; 

‘Mademki bu fotoğraf ser-
gisi Anıtkabir ve onun bulun-
duğu yerleşkedeki değerleri 
anlatıyor… 

Bunu en azından il mer-
kezimizde bulunan tüm okul 
öğrencilerini guruplar ha-
lende getirerek bu güzelim 

‘fotoğraf sergisini’ izletebilir-
lerdi… 

Ve yine gönül isterdi ki; 
İlimizde ekonomik, sosyal 

ve siyasal olarak öne çıkan 
sivil şahsiyetler ve örgüt 
temsilcileri de bu anlamlı 
‘sergiyi’ ziyaret ederek, bu 
fotoğrafları emek vererek 
ortaya çıkaran sanatçıyı yap-
tıkları tebrik ve teşvik edici 
övgüleriyle sanatçıyı daha 
da üretken hale getirmeyi 
düşünebilirlerdi… 

Her neyse… 
Hadi biz yine bardağın 

dolu tarafından bakalım; 
“Bu kez olmamışsa, 

bundan sonra düşünebilirler” 
diyelim… 

Yani, beklentilerimizi ve 
temennilerimizi bir başka 
bahara erteleyelim… 

Ve bu duygularla da; 
Bir başka sohbette buluş-

mak için sizlerden müsaade 
isteelim… 

Hoş kalın, 
Hep birlikte hoşça kala-

lım… 
Sağlık ve esenlik içinde 

olalım… 
Ve birde en önemlisi; 
Hangi sanat dalı olur-

sa-olsun yaşamımızın içine 
yerleştirmeye bakalım..

CAN AKENGİN SANAT GALERESİ
‘ANITKABİR FOTOĞRAF SERGİSİ’

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN
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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

515 Kasım 
2022 Salı www.giresungundem.com

Ülker Stadı’nda 
oynanan karşılaş-
manın ardından 

düzenlenen basın toplantısın-
da konuşan Jesus, iç sahada 
ilk mağlubiyeti yaşadıklarını 
hatırlattı. Yine 1 kişi eksik 
kalarak kaybettiklerini hatır-
latan Portekizli teknik adam, 
“İlginçtir, 3. kırmızı kartımız. 
Batshuayi, Valencia ve Pedro 
gördü. Fenerbahçe oyuncu-
larını atmak kolay. Bugünkü 
kırmızı kartı gösteren hakem, 
Valencia’ya kırmızı gösterenle 
aynı hakemdi.” diye konuştu.

Eksik kalmadan önce iyi bir 
performans sergilediklerini dile 
getiren Jesus, şöyle devam 
etti:”Pedro atıldıktan sonra ilk 
yarının bitmesine 5 dakika var-
dı. İkinci yarıya iyi başladık. 10 
kişi olmamıza rağmen baskılı 
oyunu sürdürdük ve problem 
yaşamadık. Futbolda böyle 
şeyler yaşanıyor. Ligde hala 
1. sıradayız. Daha önceden 
sorsaydınız ‘Dünya Kupası’na 
1 puan farkla lider gireceksiniz’ 

deseydiniz hemen imzalardım. 
Şimdi ise daha fazla puan 
farkıyla birinciyiz. Şu anda en 
üst sıradayız.”

Yaşanan fazla sakatlığın 
başarının bir bedeli olduğunu 
vurgulayan Jesus, sözleri-
ni şöyle sürdürdü:”Sakatlık 
riskinin limitinde çok oyuncu-
muz var. Eğer haftada 1 maç 
yapıyor olsaydık bu durum 
bu kadar olmazdı. Ben de 
böyle olmasını tercih ederim. 
Avrupa’da gidebildiğimiz kadar 
ileri gitmek istiyorum. Takımım 
genel olarak iyi performans 
sergiledi, aranın bize iyi gele-
ceğini düşünüyorum. Fener-
bahçe futbolcuları bu sene 25 
maç oynadı. Bu tarz durum-
larla baş edebilmeyi bilmeniz 
gerekiyor.”

“Mağlubiyetin sebebi 
kontrolümüz dışında 
bazı faktörlerdi”

Jorge Jesus, mağlubiyetin 
kontrolleri dışında sebep-
lerden kaynaklandığını ileri 

sürdü.Serdar Aziz’in şanssız-
lığı ve kırmızı kartın maçın 
sonucunu etkilediğini anlatan 
tecrübeli çalıştırıcı, şunları 
aktardı:”Mağlubiyetin sebe-
bi kontrolümüz dışında bazı 
faktörlerdi. Serdar’ın şanssız-
lığı ve kırmızı kart. Futbol bu 
yüzden eşsiz, bazı anları kont-
rol edemiyorsunuz. Maalesef 
bu belirtmiş olduğum 2 olay 
başımıza geldi. Kırmızı kart 
gördük ve Serdar’ın ayağı kay-
dı, yere düştü. Taraftarlarımıza 
teşekkür etmek istiyorum, 
harikalardı. Futbolcularımız 
maçı kaybetmemize rağmen 
taraftarların desteği sayesin-
de öz güvenli ve gururlu içeri 
girdiler.”

Luan Peres’in sakatlığını 
ameliyatsız bir şekilde atlat-
mayı amaçladıklarını ve bu 
tedaviyi kendisinin onayladı-
ğını belirten Jesus, Brezilyalı 
savunmacının 25 Aralık’ta ara-
larında olacağını umduklarını 
ifade etti. Jorge Jesus, sözle-
rini şöyle tamamladı:”Serdar 

bu maçtan önce oynadığımız 
lig maçında çok iyi performans 
sergilemişti ve bana göre 
maçın adamıydı. Futbolda 
böyle anlar başınıza gelebi-
lir. Savunma oyuncuları ve 
kalecilerin daha sık gelir. Hata 
yaptıklarında telafisi mümkün 
olmuyor. Hocaları olarak onları 
anlıyorum. Toplantıya geciktik 
çünkü ‘oyuncularıma kimse 
soyunma odasından çıkmasın’ 
dedim. Hep birlikte vedalaş-
mak istedim. İyi tatiller dilemek 
istedim. Çünkü bunu sonuna 
kadar hak ediyorlar. Başarılı 
olmak istiyorsak hep birlikte 
olmamız lazım. Aynı gemide-
yiz, aynı amaç için birlikteyiz. 
O yüzden taraftarların desteği 
çok önemli. Futbolda olaylar 
maç maç, hafta hafta gelişir. 
Bugün bir iş kazası yaşadık. 
Şu anda bunları konuşacak 
çok vaktimiz var. Önemli olan 
taraftarlarımızın yanımızda ol-
duğunu oyuncularımız gördü. 
Hocalarının ve başkanlarının 
yanında olduğunu gördüler.”

JESUS’TAN KARDESLERE TEPKi!
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor’a 2-1 yenilen 
Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jorge Jesus, hakem Arda Kardeşler’e tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’in 
14’üncü haftasında 

Fenerbahçe sahasında Bite-
xen Giresunspor’a 2-1 mağlup 
oldu. Karşılaşmanın ardından 
düzenlenen basın toplantısında 
açıklamalarda bulunan Gire-
sunspor Teknik Direktörü Hakan 
Keleş, altın değerinde bir 3 puan 
elde ettiklerini dile getirdi.Oyuna 
iyi başlayamadıklarını ancak 
sonrasında oyunun kendilerine 

döndüğünü ifade eden Hakan 
Keleş, “Maç öncesi içeride kaza-
nıp gelmiştik. Deplasmanlarda da 
fena oynamıyorduk, Galatasaray 
galibiyetimiz vardı. Maçın favorisi 
Fenerbahçe’ydi. 

Oyuna iyi başladık ama 1-0 
geri düştük rakibin eksik kalması 
daha iyi oyun oynamamıza se-
bebiyet verdi. Daha sonra oyunu 
ele aldık. Müthiş bir performans 
gösterdi oyuncularım teşekkür 

ediyorum. Maçın genelinde 
kazanmak istedik. İyi başlayama-
dık ama sonradan bize döndü ve 
kazandık. Altın değerinde bir üç 
puan. Zorlu bir süreçten geçiyo-
ruz, camiamıza bir moral oldu. 
Bizim için güzel bir gün. Taraftar-
larımız inanılmaz şekilde destek-
ledi bunu iç sahada da görmek 
istiyoruz. Başkanımızın babası 
da  vefat etti galibiyeti O’na arma-
ğan ediyorum” dedi.

Onurcan ‘Biz 
Mücadele Takımıyız’
Giresunspor’un kap-

tanı Onurcan Piri, 
mücadele akımı olduklarını 
dile getirdi. Kaptan; “Ülke-
mizi, başarıyla temsil eden 
Fenerbahçe’ye çok büyük 
saygımız var. Onlara da 
mücadelelerinden dolayı te-
şekkür ediyorum. Çok güzel 
bir atmosfer vardı. Beni hep 
söylediğim bir laf var. Bizim 
takım, mücadele takımı.
Mücadele etmezsek olmaz. 
Çünkü biz çok yetenekli ve 
büyük bütçesi olan bir takım 
değiliz. Biz mücadele etmesi 
gereken ve sabır gösterilme-
si gereken bir ekibiz. Oyuna 
istediğimiz gibi başlayama-
dık. Golü yedik. Kırmızı kat-
tan sonra oyuna orta olmaya 
başladık ve fırsat yakaladık. 
Bunları da değerlendirdik. 
Galatasaray maçına benzer 
bir gol attık. Çok mutluyuz” 
diye konuştu.

‘Altın Değerinde 3 Puan Aldık’

Bugüne kadar Hakan Ke-
leş yönetiminde Beşik-

taş karşısında 3 mücadelede 
1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 
mağlubiyet alan Yeşil-Beyazlı 
ekibimiz; Galatasaray’la oyna-
dığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet 
ve 1 mağlubiyet aldı.

HAKSIZ ELEŞTİREN-
LERİ SUSTURDUK

Geçen sezon 
Fenerbahçe’ye 2 maçta da 
mağlubiyet alan Çotanaklar’a 
karşı, diğer 3 kulübün ta-
raftarları Giresunspor’un 
Fenerbahçe’ye karşı aynı 
mücadeleyi göstermediğini 
iddia ederek sosyal medyada 
yoğun eleştiriler yapmıştı. 
Geçtiğimiz Cumartesi 
günü İstanbul’da 40 bin 
küsür taraftarı önünde 
1-0 geriye düştüğü maçta 
Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup 
etmeyi başaran Giresuns-
por, yapılan eleştirilerin ne 
kadar haksız olduğunu bir 

kez daha göstermiş oldu.

HAKAN KELEŞ’İN 
AJANDASINDA TEK 
EKSİK TRABZONSPOR

Beşiktaş, Galatasaray ve 
Fenerbahçe’ye karşı aldığı 
galibiyetleri ajandasına ek-
leyen başarılı teknik direktör 
Hakan Keleş’in ajandasındaki 
tek eksik Trabzonspor olarak 
gözüküyor. Geçen sezon oy-
nanan 2 maçtan 1 mağlubiyet 
ve 1 beraberlikle ayrılan Yeşil-
Beyazlı ekibimiz, özelikle ligin 
ikinci yarısında Trabzon’da 
oynanan ve 1-1 biten karşı-
laşmada gösterdiği mücadele 
ile alkış almıştı. Maçın ikinci 

yarısının uzatma dakikalarında 
Trabzonspor’un kazandığı pe-
naltıyı Giresunspor’un kalecisi 
Okan Kocuk’un kurtarması, 
hakemin kural ihlali sebebiy-
le penaltıyı tekrarlatması ve 
tekrarlanan penaltıyı Okan 
Kocuk’un tekrar kurtarması-
nın ardından maç sonunda 
Çotanaklar’ın sevinci görülme-
ye değerdi.

Yeşil-Beyazlı ekibimizin Ha-
kan Keleş yönetiminde Beşik-
taş, Fenerbahçe, Galatasaray 
ve Trabzonspor ile oynadığı 
mücadelelerin sonuçları ve 
bundan sonra oynanacak maç-
ların programı şu şekilde:

SÜPER LİG 2021-2022 
SEZONU

01. Hafta Giresunspor 
0-2 Galatasaray

03. Hafta Giresunspor 
0-1 Trabzonspor

06. Hafta Fenerbahçe 
2-1 Giresunspor

14. Hafta Beşiktaş 0-4 
Giresunspor

20. Hafta Galatasaray 0-1 
Giresunspor

22. Hafta Trabzonspor 1-1 
Giresunspor

25. Hafta Giresunspor 1-2 
Fenerbahçe

33. Hafta Giresunspor 0-0 
Beşiktaş

SÜPER LİG 2022-2023 
SEZONU

02. Hafta Galatasaray 0-1 
Giresunspor

09. Hafta Giresunspor 0-1 
Beşiktaş

14. Hafta Fenerbahçe 1-2 
Giresunspor

17. Hafta Trabzonspor - 
Giresunspor

21. Hafta Giresunspor - 
Galatasaray

28. Hafta Beşiktaş - Gire-
sunspor

33. Hafta Giresunspor - 
Fenerbahçe

36. Hafta Giresunspor - 
Trabzonspor

Haber: Hakan Uğurlu - 
www.kerasushaber.net

SADECE TRABZONSPOR KALDI!
TFF 1. Lig’in 2020-2021 sezonunda Hakan Keleş’in yönetiminde elde ettiği ikincilikle 44 yıl aradan sonra tekrar Süper 
Lig’e yükselme başarısı gösteren Giresunspor, özellikle 4 Büyükler olarak bilinen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray 

ve Trabzonspor’a karşı aldığı sonuçlarla spor kamuoyunun dikkatini üzerine çekmeye devam ediyor.

Süper Amatör Kümede 
5. Hafta Toplu Sonuçları

Keşap Belediyespor- Yeniyolspor:  1-2
Ali Durağı Gençlikspor- Şebinkarahisar Belediyespor:  3-1
İhsaniyespor- 1957 Espiyespor :  1-5
Pirazizspor- Tireboluspor : 0-1
Doğankentspor- Batlamaspor :  2-2
Es Es Gençlikspor – C. Örnek :  3-0 (Hükmen)

6.HAFTA PROGRAMI
1957 Espiyespor- Es Es Gençlikspor
Şebinkarahisar Belediyespor- İhsaniyespor
Batlamaspor- Pirazizspor
Yeniyolspor- Doğankentspor
Tireboluspor- Ali Durağı Gençlikspor



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: 615 Kasım 2022 Salı

 

 

 

SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .................................................... O .........G ....... B ...... M ...... A ........ Y ........AV .........P
1.FENERBAHÇE A.Ş. ...................... 13 ........9 ........ 2 ....... 2 ........ 36 ....... 14 .......22 .........29
2.GALATASARAY A.Ş..................... 13 ........8 ........ 3 ....... 2 ........ 23 ....... 10 .......13 .........27
3.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. .......... 13 ........6 ........ 6 ....... 1 ........ 24 ....... 14 .......10 .........24
4.ARABAM.COM KONYASPOR ... 14 ........6 ........ 6 ....... 2 ........ 16 ....... 9 .........7 ...........24
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ...... 13 ........7 ........ 3 ....... 3 ........ 19 ....... 15 .......4 ...........24
6.YUKATEL KAYSERİSPOR .......... 14 ........7 ........ 2 ....... 5 ........ 20 ....... 15 .......5 ...........23
7.TRABZONSPOR A.Ş. ................... 13 ........6 ........ 5 ....... 2 ........ 19 ....... 16 .......3 ...........23
8.BEŞİKTAŞ A.Ş. .............................. 13 ........6 ........ 4 ....... 3 ........ 26 ....... 18 .......8 ...........22
9.CORENDON ALANYASPOR ...... 14 ........4 ........ 5 ....... 5 ........ 19 ....... 24 .......-5 .........17
10.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ............... 13 ........4 ........ 4 ....... 5 ........ 19 ....... 19 .......0 ...........16
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 12 ........5 ........ 1 ....... 6 ........ 19 ....... 21 .......-2 .........16
12.BITEXEN GİRESUNSPOR......... 13 ........4 ........ 3 ....... 6 ........ 13 ....... 20 .......-7 .........15
13.KASIMPAŞA A.Ş. ........................ 13 ........4 ........ 3 ....... 6 ........ 11 ....... 22 .......-11 .......15
14.ATAKAŞ HATAYSPOR ............... 13 ........4 ........ 2 ....... 7 ........ 12 ....... 22 .......-10 .......14
15.V. FATİH KARAGÜMRÜK ........ 13 ........3 ........ 4 ....... 6 ........ 24 ....... 27 .......-3 .........13
16.MKE ANKARAGÜCÜ ................ 13 ........3 ........ 4 ....... 6 ........ 16 ....... 21 .......-5 .........13
17.DEMİR GRUP SİVASSPOR........ 14 ........2 ........ 5 ....... 7 ........ 13 ....... 19 .......-6 ......... 11
18.İSTANBULSPOR A.Ş. ................. 13 ........2 ........ 2 ....... 9 ........ 12 ....... 26 .......-14 .........8
19.H. ÜMRANİYESPOR .................. 13 ........1 ........ 4 ....... 8 ........ 15 ....... 24 .......-9 ...........7

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

14. HAFTANIN SONUÇLARI
CORENDON ALANYASPOR ....................0 - 0 ....................... ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ ...............................1 - 1 ................................ TRABZONSPOR A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. ...................................1 - 2 ........................BITEXEN GİRESUNSPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR .......................2 - 2 ............HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ....................0 - 7 .................................GALATASARAY A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. ..........................(ERTELENDİ) .............. FRAPORT TAV ANTALYASPOR
YUKATEL KAYSERİSPOR .......................1 - 2 .................ARABAM.COM KONYASPOR
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK .......3 - 3 .....GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş. ................................0 - 1 ..............................ATAKAŞ HATAYSPOR
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ABONE OLMAYI UNUTMAYIN!

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

Görelespor Yönetimi Futbol 
Federasyonundan gelecek müjdeli 
haberi beklerken Ocak ayının 
söylenmesi ancak tam olarak  bir 
tarihin verilememesi müjdeninde 
yarım kalmasına neden oldu.
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Deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Giresunspor 
bu zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılacağına inanıyor.

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

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

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

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

SAKATLIK
Sağ arka adale-

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

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

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

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

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

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

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

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

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

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

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

CEZA
Profesyonel Fut-

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

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

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

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

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

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

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

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

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

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

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

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

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

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

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

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

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

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

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

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

Fenerbahçe ile Gire-
sunspor daha önce 

sekizi Türkiye Kupası maçı 
olmak üzere 22 maçta 
birbirine rakip olmuştu. İki 
takım arasında bugüne 
kadar oynanan karşılaş-
maların 15’ini Fenerbahçe 
kazanırken, altı maçta ise 
eşitlik vardı. Giresunspor 
rakibine sadece bir kez 

üstünlük kurabildi. O da 
17 Aralık 1972 senesinde 
Necmi Perekli’nin 49. Daki-
kada kaydettiği golle. 

23.randevuda ilk devreyi 
1-0 önde kapayan ev sahibi 
takıma karşı temsilcimiz 
Giresunspor,oyunun ikinci 
yarısında bulduğu gollerle  
kazandı ve çok kıymetli 3 
puanı hanesine yazdırdı.

23. RANDEVU 
GiRESUNSPOR’UN

Ülker Stadı’nda oyna-
nan karşılaşmaya 
etkili başlayan Fe-

nerbahçe, 18. dakikada penaltı 
kazandı. Rakip yarı sahanın 
ortalarından aldığı topla ceza 
sahasına hareketlenen Ferdi, 
Arias’ın müdahalesiyle yerde 
kalınca hakem Arda Kardeş-
ler penaltı noktasını gösterdi. 
Penaltı atışı için 19. dakikada 
topun başına geçen Valencia, 
meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı 
köşelere gönderdi.

Golün ardından oyun orta 
alan mücadelesi şeklinde ge-
çerken, 13. dakikada sarı kart 
gören Joao Pedro, 40. dakikada 
ikinci sarı kartını görerek takımı-
nı 10 kişi bıraktı. Kalan sürede 
başka pozisyon olmayınca so-
yunma odasına 1-0 Fenerbahçe 
üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıya 
tutuk başlayan Fenerbahçe 
karşısında zaman zaman etkili 
gelen Bitexen Giresunspor, 72. 

dakikada Eguskiza’nın golüy-
le beraberliği yakaladı. Golün 
ardından Fenerbahçe rakip yarı 
sahada daha sık görülse de 83. 
dakikada Serdar Aziz’in hatasın-
da kaleciyle karşı karşıya kalan 
Eguskiza kendisinin ve takımı-
nın 2. golüne imza attı. Kalan 
bölümde Fenerbahçe beraberlik 
golünü bulamadı ve müsabaka 
konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle 
tamamlandı.

Giresunspor karşılaşması ön-
cesinde ligde tek mağlubiyetini 
yine 10 kişi kaldığı müsabakada 
Konyaspor’a karşı yaşayan 
sarı-lacivertliler, 9 maç aranın 
ardından 2. kez sahadan boynu 
bükük ayrıldı.Fenerbahçe, Dün-
ya Kupası arasına 29 puanla 

lider olarak 
girdi.

İki maç 
üst üste 
10 kişi 
kaldı

Fenerbah-
çe, ligde iki 
maç üst üste 
erken daki-

kalarda santrforlarının atılmasıy-
la 10 kişi kaldı.Ligde geçtiğimiz 
hafta Demir Grup Sivasspor’u 
konuk eden sarı-lacivertliler, 
48. dakikada Michy Batshua-
yi’nin çift sarı kartla oyundan 
atılmasıyla müsabakayı 10 kişi 
tamamlamıştı.Fenerbahçe’de 
Giresuspor karşısında da Joao 
Pedro, aynı şekilde 40. dakika-
da takımını eksik bıraktı.Sarı-la-
civertliler, söz konusu maçlarda 
Demir Grup Sivasspor’u 1-0 
mağlup ederken, Bitexen Gire-
sunspor’a 2-1 yenildi.

Valencia, gollerine 
devam etti

Fenerbahçe’nin Ekvador-
lu santrforu Enner Valencia, 
gollerini sürdürdü.Sezona 
çok etkili bir başlangıç yapan 
Valencia, 19. dakikada penaltı-
dan takımını öne geçiren gole 
imza attı.33 yaşındaki futbol-
cu, bu golle ligdeki gol sayısını 
da 13’e yükseltti.

Serdar Aziz’in 
hataları pahalıya patladı

Fenerbahçe’nin tecrübeli 
stoperi Serdar Aziz, Gire-

sunspor karşısında gole neden 
olan hatalara imza attı.Sakatlı-
ğının ardından forma giymeye 
başladıktan sonra çok etkili 
bir performans ortaya koyan 
32 yaşındaki oyuncu, ilk golde 
meşin yuvarlağı rakibinin önü-
ne indirirken, ikinci golde de 
ayağındaki topu kaptırdı.Sa-
rı-lacivertli taraftarlar, hataları-
na rağmen Serdar’a alkışlarla 
karşılık verdi.

Altay, alkış aldı
Fenerbahçe’nin milli kalecisi 

Altay Bayındır, taraftarları-
nın beğenisini topladı.Sezon 
içinde gösterdiği performansla 
zaman zaman olumsuz eleş-
tiriler alan genç eldiven, son 
haftalarda performans artırdı.
Geçtiğimiz hafta Sivasspor 
karşısında önemli birkaç kur-
tarışa imza atan 24 yaşındaki 
kaleci, Giresunspor müsaba-
kasında da performansıyla göz 
doldurdu.Altay, özellikle maçın 
16. dakikasında karşı karşıya 
durumda maç 0-0’ken Ser-
ginho’nun vuruşunda meşin 
yuvarlağın ağlarla buluşması-
na izin vermedi.

HELAL SANA GiRESUNSPOR
Şampiyonluğun güçlü adaylarından birisi olan Fenerbahçe, ligde 9 maç sonra mağlup

Spor Toto Süper Lig’in 
14. haftasında konuk 
ettiği Bitexen Gire-
sunspor’a 2-1 yenilen 
Fenerbahçe, ligde 9 
maç sonra mağlubiyet 
yaşadı

Fenerbahçe’nin ,sahasında Gire-
sunspor’a 2-1 mağlup olmasının 

etkileri devam ediyor. Şok bir yenilgi 
yaşayan sarı-lacivertliler bu sezon ilk 
kez öne geçtiği maçı kaybetti.

JESUS YÖNETİMİNDE İLK
Opta verilerine göre, Giresunspor’a 

2-1 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon 
ilk kez açılış golünü attığı bir Süper 
Lig maçından mağlup ayrıldı.

10 KİŞİ FENERBAHÇE 
ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Karşılaşmanın 19. dakikasında En-
ner Valencia’nın penaltıdan attığı gol 
ile öne geçen sarı-lacivertlilerde Joao 
Pedro, 40. dakikada ikinci sarıdan 
kırmızı kart gördü. 10 kişi kalmasının 
ardından üstünlüğünü koruyamayan 
Fenerbahçe, 71 ve 83. dakikada 
Sainz’ın attığı gollerle sahadan 2-1 
mağlup ayrıldı

iLK KEZ KAYBETTiLER!


