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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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Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 
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BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 
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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?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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DİKKAT!!!
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31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

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

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Bir Yazı, Bir İmza 
ve Malumun İlanı…

Basın İlan Kurumu, yürütülen mevzuat ça-
lışmaları kapsamında 1 Nisan 2023’ten 

itibaren resmi ilan yayınlamaya başlayacak 
internet haber sitelerinin temsilcileri ile 
toplantılarına başladı. Genel Müdür Erkılınç, 
tarafların görüşlerinin alınmasına dair açık 
kapı politikasını kararlılıkla sürdürecekleri-
ni söyledi.

Basın İlan Kurumu (BİK), Basın Kanunu 
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlan-
masının ardından Resmi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği başta olmak üzere, mevzuatın 
Kanuna uygun hale getirilmesine ilişkin 

çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. 
Geçtiğimiz eylül ayında Bursa, İzmir, Konya, 
Ankara, Samsun, Trabzon, Malatya, Van, 
Diyarbakır, Adana ve İstanbul’da bölge 
toplantıları düzenleyerek gazete sahipleri ve 
temsilcileri ile bir araya gelen BİK, sahada 
paylaştığı ve topladığı bilgilerle yasa çalış-
malarına önemli katkı sundu.

800’ü aşkın gazete temsilcisinden yazılı 
ve sözlü görüş alarak mevzuat hazırlama 
sürecinde değerlendiren ve kanun değişikliği 
teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edil-
mesinin ardından Afyonkarahisar’da müdür-
lerini toplayan BİK, SAYFA 3’TE

Mevzuat çalışmalarında söz sırası 
internet haber sitelerinde

Cumhuriyetin 100. 
Yılı etkinlikleri 

kapsamında hazırlanan 
özel efektler ve Türki-
ye’nin tanınmış ses-
lendirme sanatçılarının 
katkılarıyla hazırlanan 
Büyük Topal Osman 
Oyunu’nun galası 22 
Kasım 2022 Salı günü 
Sarıyer Ayazağa’da 
bulunan Rauf Denktaş 
Kültür Merkezi’nde 
yapılacak. 2’DE

Büyük Topal Osman Tiyatro 
Oyunu Gösterime Giriyor CHP’li Yılmaz: Sayıştay 

Raporları Yok Sayılamaz
Giresun İl Genel Meclisi 

CHP grupbaşkanvekili 
Mehmet Yılmaz,Giresun Özel 
İdare ile ilgili Sayıştay Raporla-
rının ciddiye alınmasını istedi.İl 
Genel Meclisi’nde CHP grubu 
adına söz alan Yılmaz”T.C. 
Sayıştay Başkanlığı  diyor 
ki;” Bağımsızlık, Sayıştay’ın 
bir yüksek denetim ve yargı 
kurumu olarak varlığının ve 

tarafsız hizmetler sunabilmesi-
nin ön koşuludur. Denetimlerin 
önyargıdan uzak ve tarafsız 
bir biçimde yürütülmesi ve 
mesleki etik kurallarına uyul-
ması kurumsal güvenilirliğin 
vazgeçilmez bir unsurudur. Bu 
nedenle Sayıştay Kanunu bu 
temel değeri 3’üncü maddesi 
ile güvence altına almıştır.   

SAYFA 2’DE

İl yöneticileri ile birlikte  gazete-
cilerin sorularını yanıtlayan Du-
man baraj sorunlarının ise söz 

konusu dahi olmadığını öne sürdü. 
Duman, “Bazı anket firmaları ve 

medya engeller koysa da,Türkiye 
Yeniden Refah Parti’mizin kurulta-
yını konuşuyor.Açıkçası bu kadar 
ilgi ve alaka beklemiyorduk.Tüm 
üyelerimize ve vatandaşlarımıza 
teşekkür ediyoruz.Merhum Erbakan 
Hocamızın koalisyon hükümetleri 
ile birlikte denç bütçe yapmasını 

bu millet biliyor.Tek Kurtuluşun Milli 
Görüşte olduğu ortaya çıkmıştır.”-
dedi

İlk seçimde herkesin Yeniden 
Refah Partisi’ni konuşacağını anla-
tan Duman”İnsanları üye yapmak 
için önce bizler halkın ayağına 
gidiyorduk.Şimdi insanlar partimize 
ve kurultayımıza akın edip destek 
veriyor ve üye oluyorlar.Yeniden 
Refah Partisi,bu ülkenin geleceği 
ve çimentosudur”dedi.

Haber:Mustafa Cici

Yeniden Refah Partisi büyük kurultayına gösterilen ilgiden memnun olduklarını anlatan Giresun İl Başkanı 
Ömer Duman, “Şükürler olsun ki bu tabloyu gördük.İlk seçimde Türkiye partimizi konuşacak” dedi.

DUMAN: 84 BiN KiSi iLE KURULTAY YAPTIK
Yeniden Refah Partisi Giresun il başkanı Ömer Duman, 84 bin kişi ile kurultay yaptıklarını ifade ederek “Partimiz ilk seçimde iktidar olacak” dedi

Ömer Duman

Gültekin Uzunalioğlu: 
Terörü Kınıyoruz

 2’DE
SAYFA 3’TE

FATiH CADDESi’NE iLK KAZMA VURULDU
3 ETAP HALiNDEKi PROJEYLE 

CADDE TAMAMEN YENiLENECEK

‘Park ve Bahçelerimizde 
Ağaç Budama 

Çalışmaları Sürüyor’
2’DE



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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TBMM Başkanlık Divanı 
Üyesi CHP Giresun 

Milletvekili Necati Tığlı, Kadın 
Kooperatifleri projesinin bu 
ülkenin geleceği olduğunu öne 
sürdü.

Tığlı, “Kadın kooperatifleri; 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği-
nin ortadan kaldırılması veya 
en aza indirilmesi için önemli 
kuruluşlardır ve küçük de olsa 
ülke genelinde topluma mal ve 
hizmet sunmaktadır. Kadın ko-
operatifleri bu ülkenin geleceği 
olmalıdır” şeklinde konuştu

Tığlı, Bakan Kirişçi’den ülke 
genelinde ve Giresun’da kaç 
kadın kooperatifi olduğunu, 
bunların hangi alanlarda faa-
liyet gösterdiğini, kadın emeği 
sömürüsüne dur denmesi 
gerektiğini, kadınlara biçilen 
ev kadını rolünü ve bakanlığın 
kadın kooperatiflerine olan 
desteklerine yönelik sorular 
sordu.

TBMM Başkanlık Divanı 
Üyesi CHP Giresun Milletve-
kili Necati Tığlı’nın Tarım ve 
Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye 
soruları şunlar oldu.

 • Türkiye’de faaliyetine 
devam eden kaç kadın koope-
ratifi bulunmaktadır? Bu kadın 
kooperatifleri hangi alanlarda 
üretim yapmaktadır? Tarım 
alanında üretim yapan kaç 
kadın kooperatifi vardır?

 • Giresun ilinde faaliyetine 
devam eden kaç kadın koope-
ratifi bulunmaktadır? Bu kadın 
kooperatifleri hangi alanlarda 
üretim yapmaktadır? Tarım 
alanında üretim yapan kaç 
kadın kooperatifi vardır?

 • Bakanlık olarak kadınların 
ya da kadın kooperatiflerinin 
doğal kaynaklara erişimi, kul-
lanımı ve bu kaynaklara ilişkin 

ürettikleri ekolojik projelere 
ne gibi katkılar ve destekler 
veriyorsunuz?

 • Ülke genelinde kaç kadın 
kooperatifi, devlet destekli pro-
jelerden faydalanarak üretim 
yapmaktadır? Kamu kurumla-
rının üretim yapan kadınlara 
ve kadın kooperatiflerine 
yaklaşımının yeterli olduğunu 
düşünüyor musunuz?

 • Bakanlığınızın, kadınlara 
istihdam olanağı yaratmak ve 
kadınların ekonomik olarak 
güçlenmesini sağlamak ama-
cıyla hazırlandığı, teşvik ettiği 
ya da desteklediği herhangi bir 
kadın kooperatifi ya da koope-
ratif projesi var mıdır?

 • Ucuz kadın emeği 
sömürüsüne dayalı bir üretim 
anlayışını tamamen ortadan 
kaldırabilmek ve ekolojik üre-
timi kadın kooperatifleri üze-
rinden yapmak için çalışmalar 
yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa 
bunlar nelerdir?

 • Siyasal otoritenin bazı 
kesimleri tarafından kadınla-
ra biçilen “ev kadını rolü” ve 
toplumsal cinsiyete dayalı iş 
bölümü nedeniyle kadın ko-
operatiflerinin ülke genelinde 
büyümesine ve gelişmesine 
engel olduğu hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

 • Türkiye’de tarım alanında 
faaliyet gösteren kadın koo-
peratiflerinin temel problemleri 
nelerdir? Kadın kooperatifleri 
bakanlığınızdan herhangi bir 
işgücü talebinde bulunuyor 
mu? Kadın kooperatiflerinde 
çalışan kadınların hakları 
güvence altına alınsın diye 
gerekli yasal düzenlemelerin 
yapılmasına neden katkı ver-
miyorsunuz?.

Haber: Fatma Uğurlu

Necati Tığlı: Giresun’da 
Kadın Kooperatifçiliği 

ne Durumda?

‘Park Ve Bahçelerimizde 
Mevsimsel Ağaç Budama 

Çalışmaları Sürüyor’
Giresun Belediyesi Park 

ve Bahçeler Müdürlü-
ğü ekipleri mevsim şartlarına 
bağlı olarak yeşil dokunun 
daha sağlıklı gelişebilmesi 
için şehir genelinde ağaç bu-
dama çalışmalarına başladı. 

Park ve Bahçeler Müdürlü-
ğü tarafından her yıl düzenli 
olarak yürütülen budama 
çalışmalarıyla birlikte; ağacın 
ömrünün uzatılması ve 
düzenli gelişiminin sağlan-
masının yanı sıra, rüzgar ve 
fırtınalı havalarda tehlikeyi 
en aza indirmek, çiçeklenme 
miktarını ve kalitesini arttır-
mak, estetik görüntüsünün ve 
hastalıklara karşı direncinin 
yükseltmesi hedefleniyor. 

Eğitimli uzman perso-
nelle devam eden budama 
çalışmalarının halkın ortak 
kullanımına açık tüm alanla-
rını bakımlı hale getirmek için 
şehir genelinde aralıksız ola-
rak devam edeceği bildirildi.

Diğer yandan, ekipler 
tarafından şehir genelinde ot 
biçme ve mevsim şartlarına 
bağlı olarak cadde ve sokak-
lara dökülen ağaç yaprakla-
rını kaldırma çalışmaları da 
yürütülüyor.

YITIK...
Giresun Üniversitesi meslek yüksekokulu muhasebe bölü-

münden aldığım öğrenci kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
Muhammed Yel

Büyük Topal Osman Tiyatro 
Oyunu Gösterime Giriyor

Kurtuluş Savaşı’nda 
Karazipkalı Giresun 
uşaklarının kah-

ramanlıklarının anlatıldığı, 
sinema efektleriyle güçlendiril-
miş, Türkiye’de ilk kez yapılan 
sinema perdesi ile aynı anda 
tiyatro salonunda tiyatro oyun-
cuları ile oynanacak.

Giresun Federasyonu, 
Giresun Vakfı ve Mavikarade-
niz işbirliği ile gerçekleştirile-

cek olan oyunda, Giresun’da 
başlayan Afyon İscehisar da 
bulunan 15 şehidin ve Ankara 
Haymana’da  Binbaşı Hüse-
yin Avni Alparslan’ın ve vatan 
evlatlarının şehit olma hikayesi 
ile Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Topal Osman Ağa ile buluşma-
sı ve Cumhuriyetin kurulma-
sında  emeği geçen Anadolu 
kahramanlarının unutulmaz 
hayat hikayesi anlatılıyor.

Kurum yönetiminde hesap 
verebilirlik, saydamlık, etkinlik, 
katılımcılık, eşitlik, adil olmak, 
tutarlılık, hukukun üstünlüğü, 
bilimsellik gibi iyi yönetişim 
ilkelerini gözetmek ve uygula-
mak temel prensiplerimizden-
dir. Bu ilkeler ışığında, Parla-
mento ve kamuoyu ile diğer iç 
ve dış paydaşların beklenti ve 
ihtiyaçlarına duyarlı olunması, 
daha iyi bir kamu yönetimini 
hedefleyen ortak bir anlayış 
içinde çözümler üretilmesi son 
derece önemlidir.” dedi.

Yılmaz şöyle konuştu: 
“Türkiye genelinde 51 İl Özel 
İdaresini 2016 yılına kadar 
düzenli denetleyen Sayıştay, 
Sitesinde yayınlanan rapor-
ların durumu ve İl Özel İdare-
mizin 2019 ve 2021 olmayan 
denetim raporlarının bizim için 
önemi nedir? Muhalefet olarak 
her zaman söylediğimiz gibi 
halkın bize verdiği denetim ve 
bilgilendirme görevimizi ya-
parken yararlandığımız önemli 
belgelerdir Sayıştay Raporları.

Diğer araştırma yollarımız 
ise 5302 sayılı yasanın bize 
verdiği, Denetim komisyonuna 
üye vermek, ayrıca mecliste 
verdiğimiz daha doğrusu vere-
mediğimiz yani sizin tarafınız-
dan red edilen yazılı ve sözlü 
önergelerimizdir.

Sayıştay’ın 2018 ve 2020 
yılları denetim raporları  ,2019 
ve 2021 denetimleri olmadığı 
için bir anlam ifade etme-
mektedir. Yasaya aykırılıklar, 
usulsüzlükler yani tespitler bir 

yıl sonra takip edilememiştir. 
Bunların en önemlileri 5302 
sayılı Kanunun 6.maddesine 
aykırı olarak Merkezi idare ya-
tırımları için kullanılmak üzere 
gönderilen emanet paraların 
,Özel idarenin kendi işlerinde 
kullanılmasıdır.

Bu rakam 2018’de 
54.220.910TL olarak tespit 
edilmiş. Ancak 2019 yılı

Sayıştay Raporu yayınlana-
madığı için bu yasaya aykırılı-
ğın takibi yapılamamıştır.

 Yine kurumun batış hikaye-
sinde de konu ettiğimiz, diğer 
yıllarda da olduğu gibi,  2020 
Sayıştay Denetiminde tespit 
edilen, Kamu İhale Kanunun-
da belirtilen   mal ve hizmet 
ile yapım işleri alımlarında, 
doğrudan temin ve pazarlık 
usulü ile ancak ayrılan ödene-
ğin %10’unun aşılamayacağı 
hükmüne rağmen, çok büyük 
oranda ihlal ortadadır.

İdarenin 2020 yılında 
bunun için ayırdığı ödenek 
tutarı 169.374.310,47TL dir. 
Yapılan harcamaların  toplamı 
ise 52.443.911,89TL. Yani en 
fazla olması gerekenin yak-
laşık 3 katı Doğrudan Temin 
gerçekleştirilmiştir.

Bir diğer tespitte, Taşınmaz 
Kültür Varlıklarının Korun-
masına Ait Katkı Paylarının 
Tahsis Amacı Dışında Kul-
lanılmasıdır. Belediyelere 
ödenen Emlak Vergisinden 
kesilen %10luk bu pay İl Özel 
İdaremizin “Kültür Payı Özel 
Hesabın”da ,5.247.318,42TL 

olarak belirlenmiş olduğu, 
ancak idarece bu tutarın 
4.956.535,67TL.sının tahsis 
amacı dışında kendi işlerinde 
kullandığı ortaya konmuştur. 
Ancak Sayıştay 2021 Giresun 
İl Özel İdare Denetim Raporu 
hala oluşturulmadığı için bu 
ihlalde hala sonuçlanmamış 
yada takibi yapılamamıştır. 

Yani daha pek çok usulsüz-
lük, yasaya aykırılık, mütakip 
yılların denetimleri tamamlan-
madığı için ,bu Sayıştay De-
netimleri bizim için bir anlam 
ifade etmemektedir” dedi. 

Haber: Hakan Çelebi

CHP’li Yılmaz: Sayıştay 
Raporları Yok Sayılamaz

Gültekin Uzunalioğlu: 
Terörü Kınıyoruz

CHP il Başkanı Av Gülte-
kin Uzunalioğlu,Terörü 

kınadı..Uzunalioğlu” Terörü 
,terör örgütleri-
ni ve terörden 
medet umanları 
lanetliyoruz.Bizler 
terör örgütleriyle 
ülkemizi dizayn 
etmek isteyenlere 
karşı kararlı duru-

şumuzdan asla vazgeçme-
yeceğiz .Terör örgütlerinin 
amaçlarına ulaşmalarına 

hiçbir şekilde 
müsade etmeye-
ceğiz,milletimizin 
başı sağolsun” 
şeklinde  
konuştu. 

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

316 Kasım 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

Bir Yazı, Bir İmza 
ve Malumun İlanı…

TÜRMOB bilindiği gibi 
ülkedeki mali müşavir ve 
yeminli mali müşavirlerin 
üye oldukları bir birliğin 
adı. Ülke içinde SMMM 
ve YMM’ler önce ikamet 
ettikleri veya çalıştıkları 
şehirlerdeki odalara, odalar 
da bu TÜRMOB denilen üst 
birliği bağlı olarak faaliyet 
icra ederler. Şu an için 
ülkemizde 78 SMMM odası 
ve 8 YMM odası bulunuyor. 
Bu odaların da toplamda 
120 bine yakın üyesi var.

3568 sayılı yasa ile iller-
de odalar kurulurken mü-
teşebbis heyetler seçilerek 
oda kurulmasına ön ayak 
oldular. Odalara geçici 
kuruldan belge alanları üye 
kaydederek işe başlayan 
bu heyetlerin birçoğu daha 
sonra yapılan oda seçim-
lerinde de seçilerek oda 
yönetimlerini oluşturdular.  
O yönetimler 5786 sayılı 
yasa çıkana kadar bu işi 
bir meslek haline getirerek 
ömür boyu yöneticilik yap-
maya devam ettiler. Öyle 
ya bunlara kimsecikler 
gözünün üstünde kaşın var 
diyemedi. Yönetici olma-
nın avantajı ile her seçime 
3-0 önde başladılar ve her 
seçimde çoğunluk sistemi-
nin avantajını da kullanarak 
yönetime çöreklendiler. 
O koltuktan bir daha da 
kalkmadılar. 

5786 sayılı yasa ile 
getirilen iki dönem yasağı 
ancak 2010 ve 2013 se-
çimlerini de müktesep hak 
olarak kullanıldıktan sonra 
2016 seçimleri ile uygula-
ma safhasına geldi. Bu dö-
nemde önceden beri gelen 
birçok yönetici gibi Çağdaş 
Demokrat Muhasebeciler 
Grubunun doğal ve ebedi 
lideri Yahya Arıkan da 
başkanlığı üzülerek bırak-
mak zorunda kaldı. 2016 
yılında yapılan oda seçim-
lerinde giderayak kendini 
milli şef (onursal başkan) 
ilan ettirmeyi de başardı. O 
tarihten sonra da İstanbul 
Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası binası-
nın en üst katı kendisine 
tahsis edilerek big brother 
olarak oradan odayı ve 
çalışanları kontrol etmeye 
devam etti. Söylentilere 
göre o kata özel izinle dahi 
zor girilirmiş.

Ancak uzatmalı başkan 
by Yahya, Ekim ayında 
kendini daha önce de 
yöneticisi ve tek seçicisi 
olduğu TÜRMOB’a genel 
sekreter olarak seçti ve 
orada göreve başladı. Hala 
orada genel sekreter olarak 
görünse de herkes onun 

tartışmasız oranın başkanı 
olduğunu, kendinden ha-
bersiz kuş uçmadığını bili-
yor. Hatta o kadar ki birgün 
bile mesleği icra etmemiş, 
konuyla uzaktan yakından 
hiç alakası olmamış bir pa-
zarlama hocasını TÜRMOB 
yönetim kurulu üyesi olarak 
seçerek bu birliğe başkan 
yaptı. Bu kişinin başkanlığı-
na itiraz edilince de yerine 
İstanbul’dan arkadaşı 
Masis Yontan’ı seçerek 
onu başkan yaptı. Yani bu 
meslekte istediğini yapan, 
istediğini başkan seçen ve 
kendisine de istediği rolü 
biçen biri oldu by Yahya…

Evvelki gün Mahmut 
Günbegi isimli meslektaşı-
mızın CİMER vasıtasıyla 
bir sorusuna cevap veren 
TÜRMOB evrakı gündeme 
bomba gibi düştü. Devletin 
en üst organlarından biri 
olan CİMER’e ve ilgilisine 
gönderilen evraka genel 
başkan ünvanı ile imza 
atan by Yahya, bugüne 
kadar söylenip de kanıtla-
namayan gerçeği faş etmiş 
oldu. Gönderilen evrakta 
kendini genel başkan ilan 
eden Yahya Arıkan altını 
da imzalamakta bir beis 
görmedi. Tabi bir üye ve 
delege olarak bunun hesa-
bının sorulmasını istemek 
en tabii hakkımız…  

Doğrusu Yahya Arıkan 
2016-17 yıllarında YMM 
belgesini almaya hak 
kazanmıştı. Alırsa 3 yıllık 
kıdem şartını yerine geti-
remediği için TÜRMOB’a 
yönetici olamayacak, 5 
yıllık kıdem şartını yerine 
getiremediği için de genel 
başkan olamayacaktı. 
Cemal Yükselen olayının 
ardında yatan bir gerçek 
de budur. Cemal Yükse-
len’in genel başkanlığına 
itiraz edilmeseydi alel acele 
YMM belgesi alınacak ve 
Yahya Arıkan yapılacak bir 
yönetim kurulu kararıyla 
başkan seçilecekti.

2016 yılında bu başarı-
sız deneme, 2019 seçim-
lerinde Meslekte Birlik 
Grubunun bilgisiz, tecrü-
besiz ve ihtiraslı adayları 
sayesinde devam etmiş ve 
2022 seçimlerinde yönetim 
kuruluna seçtikleri 4 YMM 
ve bir belgesiz YMM ile 
tam bir fiyasko ile sonuç-
lanmıştır.

Geçtiğimiz günlerde kay-
bedilen iki yönetim ve bir 
denetleme kurulu üyeliğin-
den sonra ayakları birbirine 
dolaşan bu yönetimin, iyi 
bir gayret ile çok yakında 
gidici olduğunu bu son 
olayla görmüş olduk.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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internet haber sitelerinde
Resmi İlan ve Reklam Yönet-

meliği’nin bazı maddelerinde de-
ğişiklik öngören taslak çalışmayı 
yazılı hale getirdi.

İnternet haber sitelerinin 
süreli yayın sayılmaları ve gele-
cek nisan ayında ilk kez resmi 
ilan yayınlamaya başlayacak 
olmaları, Kurumun sorumluluk 
alanını genişletirken internet 
haber sitelerine de maddi kay-
nak sağlanmasının önünü açtı. 
İnternet haber sitelerinin resmi 
ilan ve reklam yayınlama hakkını 
kazanmaları ise tıpkı gazete 
ve dergilerde olduğu gibi belirli 
kurallara tabi.

Bu nedenle BİK, Resmi İlan 
ve Reklam Yönetmeliğine son 
şeklini vermek üzere paydaş 
halkasına yeni eklenen internet 
haber siteleri ile bugünden baş-
lamak üzere hafta boyunca art 
arda toplantılar gerçekleştirecek.

Dinlenmeyen gazete ve 
haber sitesi kalmayacak

BİK üst yönetimi, ilk olarak 

bugün yüksek tirajlı gazetele-
rin internet sitesi temsilcileri 
ile Genel Müdürlük binasında 
bir araya geldi. Genel Müdür 
Cavit Erkılınç’ın selamlama 
konuşması ile başlayan ve 
Genel Müdür Yardımcısı Mesut 
Onat’ın başkanlığında devam 
eden toplantıda, internet haber 
sitesi temsilcilerinin sürece dair 
görüşleri dinlendi, mevzuatta 
yapılacak düzenlemelere ilişkin 
önerileri not edildi.

Aynı heyet daha sonra 
Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, 
Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, 
İstanbul ve Kocaeli illerinde 
yayınlanan gazetelerin internet 
sitesi temsilcilerinin katılımıyla 
iki ayrı oturumda uzaktan erişim 
toplantıları gerçekleştirdi. Yarın 
ise gazetesi bulunmayan yüksek 
ziyaretçi trafiğine sahip internet 
haber sitelerinin temsilcileri ile 
buluşulacak. Ardından Van, 
Bitlis, Hakkari, Kars, Ağrı, Iğdır, 
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da 
yayınlanan gazetelerin internet 

sitesi temsilcileri ile iki ayrı top-
lantı yapılacak.

BİK, çarşamba gününden 
başlayarak cuma akşamına 
kadar Bursa, Diyarbakır, Adana, 
Malatya, Konya, İzmir, Ankara ve 
Samsun Müdürlüklerinin koor-
dinasyonunda düzenlenecek 
toplantılarda, geriye kalan 63 
ildeki gazetelere ait internet ha-
ber sitelerinin görüşlerini almayı 
tamamlayacak.

Toplantıların ardından Resmi 
İlan ve Reklam Yönetmeliği, tüm 
paydaşların görüşleri alınmış 
olarak ilgili taraflara sunulacak. 
Alınan geri bildirimlerle nihai 
şekli verilen Yönetmelik, Yöne-
tim Kurulu teklifi olarak Şubat 
2023’te BİK Genel Kurulu’na arz 
edilecek.

Yönetmelik, Genel Kurul’da 
kabul edilmesi ve Resmi Gaze-
te’de yayımlanmasının ardından 
yürürlüğe girecek.

Erkılınç: Açık kapı po-
litikamızı sürdürüyoruz

Düzenlenen toplantıları de-
ğerlendiren Genel Müdür Cavit 
Erkılınç, “Bölge toplantılarında 
gazetelerimize, onlarla istişare 
etmeden hiçbir karar almaya-
cağımızın sözünü vermiştik. 
Yasanın çıkmasının ardından 
mevzuat çalışmalarımıza 
hız verirken gazetelerimizin 
internet haber sitelerine ilişkin 
görüşlerini almayı ihmal etmi-
yoruz. Hafta boyunca Türkiye 
genelindeki tüm gazetelerimize 
ulaşmaya çalışacağız. Elbette 
gazetelerimizin kazanılmış 
haklarının muhafazası bizim 
önceliğimiz. Diğer taraftan 
gazetesi bulunmayan fakat 
önemli sayıda takipçisi olan 
internet haber sitelerini önemsi-
yor ve dikkate değer buluyoruz. 
Yine onlardan gelen talepleri 
de dinleyeceğiz. Çünkü belirli 
bir süre sonra onların içinden 
süreli yayın kapsamına alınan-
lar olacak. Kısacası; açık kapı 
politikamızı kararlılıkla sürdürü-
yoruz” dedi.

FATiH CADDESi’NE iLK KAZMA VURULDU
3 ETAP HALiNDEKi PROJEYLE 

CADDE TAMAMEN YENiLENECEK

Yenilenen yüzüyle 
vatandaşlar tarafından 

beğeniyle kullanılan Nihatbey 
Caddesi ve Pazar Caddesi 
projelerinin ardından şimdi de 
şehrin en eski ve en hareket-
li caddelerinden olan Fatih 
Caddesi’ne ilk kazma vurula-
rak önemli bir yatırımın daha 
startı verildi. 8 milyon liralık 
bir yatırımla cadde tamamen 
yenilenecek.

Bulancak Durağı kavşak-
tan başlayıp sahil karayolu 
bağlantısıyla sona eren 800 
metrelik Fatih Caddesi proje-
sinde; altyapı, üstyapı yenile-
me, yeşil kaldırım, aydınlatma 
ve otopark ceplerinin yer aldığı 
modern yenileme çalışması 
gerçekleştirilecek. 

Bölgedeki esnafların işleri-
nin aksatılmaması amacıyla 
3 etap halinde gerçekleştiri-
lecek olan çalışmaların kısa 
süre içinde tamamlanması 
hedefleniyor. Projede; Bulan-

cak Durağı (Konal Et) -Hatun 
Camii arası birinci etap, Hatun 
Camii- Sazbeyi arası ikinci 
etap, Sazbeyi- Sahil Karayolu 
arası ise üçüncü etap olarak 
belirlendi.

ŞENLİKOĞLU: “ÖNEMLİ 
BİR CADDEMİZ”

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu ise prestij 
cadde çalışmalarının şehrimi-
ze değer katacağını ve şehrin 
modern bir görünüme kavuşa-
cağını söyledi.

Fatih Caddesi’nin şehrimizin 
en aktif caddelerinden birisi 
olduğunu ifade eden Şenlikoğ-
lu: “Fatih Caddemiz hem Gazi 
Caddemize dik olarak ulaşan 
bir cadde, hem de Alpaslan 
Caddesi’nin hemen arkasın-
da insanımızın en fazla ilgi 
gösterdiği caddelerden birisi. 
Aynı zamanda şehrimizin en 
eski caddeleri arasında. O 
anlamda bizim için hem ticari, 

hem sosyal, hem de ekonomik 
olarak çok ciddi bir aktivitesi 
var. Altyapısıyla, üstyapısıyla, 
aydınlatmasıyla, altındaki su 
ve kanalizasyonuyla, üstyapı-
sında asfaltlama ve daha son-
ra kaldırımlarıyla, begonitiyle 
güzel bir cadde haline getire-
ceğiz. En sonunda da aydın-
latarak hem ticari aktivitesine 
katkıda bulunacağız, hem de 
şehrimizin genel anlamdaki 
ticari sıkışıklığını biraz daha 
kenarlara yayacağız.

Bu çalışmamız bir kaç ay 
devam edecek ve 3 etap halin-
de yapacağız. Burada hede-
fimiz caddemize insanımızın 
daha yoğun bir şekilde ticari 
ilgi göstererek, aynı zamanda 
caddemizin şehrimizin ticareti-
ne katkıda bulunmasını sağla-
yabilmek. Çalışmamız başladı, 
bunun için öncelikle Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a ve Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanımız Murat Kurum’a 
ayrıca teşekkür ediyoruz. 
Finansmanın bir kısmını hibe 
şeklinde, bir kısmını da ticari 
kredi şeklinde İller Bankası 
üzerinden sağlayarak cad-
demizin şeklini değiştirmeye 
çalışıyoruz. İstiyoruz ki, şehri-
mizde bu tür prestijli caddeler 
oluşturarak, prestijli caddeler 
yapma furyamıza devam ede-
lim. Bununla alakalı çalışmala-
rımızı daha yoğun bir şekilde 
devam ettirerek, şehrimizdeki 
ticari hacmi de şehrin belli böl-
gelerine yayarak, şehrimizin 
daha nitelikli ve daha düzenli 
bir şekilde büyümesine katkıda 
bulunalım istiyoruz.” dedi.

Cadde esnafları ise baş-
latılan bu çalışmadan dolayı 
memnunluk duyduklarını 
belirterek, modern ve konforlu 
bir caddeye kavuşacakların-
dan dolayı Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu ve ekibine 
teşekkür ettiler.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun ‘Daha Modern Bir Gire-
sun’ ilkesiyle başlattığı prestij caddelerin sayısı artmaya devam ediyor
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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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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!
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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.
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Bir kişi iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli olabilir… 
Lakin iyi bir sanatçı, iyi bir ilim ehli; iyi bir yönetici olacak demek 
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Yöneticilik (idarecilik) ehliyet ve kabiliyeti olmayan bir ilim ehlinden 
yönetici olmaz, olsa da arzu edilen başarı elde edilemez.
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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 
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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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TBMM Başkanlık Divanı 
Üyesi CHP Giresun 

Milletvekili Necati Tığlı, Kadın 
Kooperatifleri projesinin bu 
ülkenin geleceği olduğunu öne 
sürdü.

Tığlı, “Kadın kooperatifleri; 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği-
nin ortadan kaldırılması veya 
en aza indirilmesi için önemli 
kuruluşlardır ve küçük de olsa 
ülke genelinde topluma mal ve 
hizmet sunmaktadır. Kadın ko-
operatifleri bu ülkenin geleceği 
olmalıdır” şeklinde konuştu

Tığlı, Bakan Kirişçi’den ülke 
genelinde ve Giresun’da kaç 
kadın kooperatifi olduğunu, 
bunların hangi alanlarda faa-
liyet gösterdiğini, kadın emeği 
sömürüsüne dur denmesi 
gerektiğini, kadınlara biçilen 
ev kadını rolünü ve bakanlığın 
kadın kooperatiflerine olan 
desteklerine yönelik sorular 
sordu.

TBMM Başkanlık Divanı 
Üyesi CHP Giresun Milletve-
kili Necati Tığlı’nın Tarım ve 
Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye 
soruları şunlar oldu.

 • Türkiye’de faaliyetine 
devam eden kaç kadın koope-
ratifi bulunmaktadır? Bu kadın 
kooperatifleri hangi alanlarda 
üretim yapmaktadır? Tarım 
alanında üretim yapan kaç 
kadın kooperatifi vardır?

 • Giresun ilinde faaliyetine 
devam eden kaç kadın koope-
ratifi bulunmaktadır? Bu kadın 
kooperatifleri hangi alanlarda 
üretim yapmaktadır? Tarım 
alanında üretim yapan kaç 
kadın kooperatifi vardır?

 • Bakanlık olarak kadınların 
ya da kadın kooperatiflerinin 
doğal kaynaklara erişimi, kul-
lanımı ve bu kaynaklara ilişkin 

ürettikleri ekolojik projelere 
ne gibi katkılar ve destekler 
veriyorsunuz?

 • Ülke genelinde kaç kadın 
kooperatifi, devlet destekli pro-
jelerden faydalanarak üretim 
yapmaktadır? Kamu kurumla-
rının üretim yapan kadınlara 
ve kadın kooperatiflerine 
yaklaşımının yeterli olduğunu 
düşünüyor musunuz?

 • Bakanlığınızın, kadınlara 
istihdam olanağı yaratmak ve 
kadınların ekonomik olarak 
güçlenmesini sağlamak ama-
cıyla hazırlandığı, teşvik ettiği 
ya da desteklediği herhangi bir 
kadın kooperatifi ya da koope-
ratif projesi var mıdır?

 • Ucuz kadın emeği 
sömürüsüne dayalı bir üretim 
anlayışını tamamen ortadan 
kaldırabilmek ve ekolojik üre-
timi kadın kooperatifleri üze-
rinden yapmak için çalışmalar 
yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa 
bunlar nelerdir?

 • Siyasal otoritenin bazı 
kesimleri tarafından kadınla-
ra biçilen “ev kadını rolü” ve 
toplumsal cinsiyete dayalı iş 
bölümü nedeniyle kadın ko-
operatiflerinin ülke genelinde 
büyümesine ve gelişmesine 
engel olduğu hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

 • Türkiye’de tarım alanında 
faaliyet gösteren kadın koo-
peratiflerinin temel problemleri 
nelerdir? Kadın kooperatifleri 
bakanlığınızdan herhangi bir 
işgücü talebinde bulunuyor 
mu? Kadın kooperatiflerinde 
çalışan kadınların hakları 
güvence altına alınsın diye 
gerekli yasal düzenlemelerin 
yapılmasına neden katkı ver-
miyorsunuz?.

Haber: Fatma Uğurlu

Necati Tığlı: Giresun’da 
Kadın Kooperatifçiliği 

ne Durumda?

‘Park Ve Bahçelerimizde 
Mevsimsel Ağaç Budama 

Çalışmaları Sürüyor’
Giresun Belediyesi Park 

ve Bahçeler Müdürlü-
ğü ekipleri mevsim şartlarına 
bağlı olarak yeşil dokunun 
daha sağlıklı gelişebilmesi 
için şehir genelinde ağaç bu-
dama çalışmalarına başladı. 

Park ve Bahçeler Müdürlü-
ğü tarafından her yıl düzenli 
olarak yürütülen budama 
çalışmalarıyla birlikte; ağacın 
ömrünün uzatılması ve 
düzenli gelişiminin sağlan-
masının yanı sıra, rüzgar ve 
fırtınalı havalarda tehlikeyi 
en aza indirmek, çiçeklenme 
miktarını ve kalitesini arttır-
mak, estetik görüntüsünün ve 
hastalıklara karşı direncinin 
yükseltmesi hedefleniyor. 

Eğitimli uzman perso-
nelle devam eden budama 
çalışmalarının halkın ortak 
kullanımına açık tüm alanla-
rını bakımlı hale getirmek için 
şehir genelinde aralıksız ola-
rak devam edeceği bildirildi.

Diğer yandan, ekipler 
tarafından şehir genelinde ot 
biçme ve mevsim şartlarına 
bağlı olarak cadde ve sokak-
lara dökülen ağaç yaprakla-
rını kaldırma çalışmaları da 
yürütülüyor.

YITIK...
Giresun Üniversitesi meslek yüksekokulu muhasebe bölü-

münden aldığım öğrenci kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
Muhammed Yel

Büyük Topal Osman Tiyatro 
Oyunu Gösterime Giriyor

Kurtuluş Savaşı’nda 
Karazipkalı Giresun 
uşaklarının kah-

ramanlıklarının anlatıldığı, 
sinema efektleriyle güçlendiril-
miş, Türkiye’de ilk kez yapılan 
sinema perdesi ile aynı anda 
tiyatro salonunda tiyatro oyun-
cuları ile oynanacak.

Giresun Federasyonu, 
Giresun Vakfı ve Mavikarade-
niz işbirliği ile gerçekleştirile-

cek olan oyunda, Giresun’da 
başlayan Afyon İscehisar da 
bulunan 15 şehidin ve Ankara 
Haymana’da  Binbaşı Hüse-
yin Avni Alparslan’ın ve vatan 
evlatlarının şehit olma hikayesi 
ile Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Topal Osman Ağa ile buluşma-
sı ve Cumhuriyetin kurulma-
sında  emeği geçen Anadolu 
kahramanlarının unutulmaz 
hayat hikayesi anlatılıyor.

Kurum yönetiminde hesap 
verebilirlik, saydamlık, etkinlik, 
katılımcılık, eşitlik, adil olmak, 
tutarlılık, hukukun üstünlüğü, 
bilimsellik gibi iyi yönetişim 
ilkelerini gözetmek ve uygula-
mak temel prensiplerimizden-
dir. Bu ilkeler ışığında, Parla-
mento ve kamuoyu ile diğer iç 
ve dış paydaşların beklenti ve 
ihtiyaçlarına duyarlı olunması, 
daha iyi bir kamu yönetimini 
hedefleyen ortak bir anlayış 
içinde çözümler üretilmesi son 
derece önemlidir.” dedi.

Yılmaz şöyle konuştu: 
“Türkiye genelinde 51 İl Özel 
İdaresini 2016 yılına kadar 
düzenli denetleyen Sayıştay, 
Sitesinde yayınlanan rapor-
ların durumu ve İl Özel İdare-
mizin 2019 ve 2021 olmayan 
denetim raporlarının bizim için 
önemi nedir? Muhalefet olarak 
her zaman söylediğimiz gibi 
halkın bize verdiği denetim ve 
bilgilendirme görevimizi ya-
parken yararlandığımız önemli 
belgelerdir Sayıştay Raporları.

Diğer araştırma yollarımız 
ise 5302 sayılı yasanın bize 
verdiği, Denetim komisyonuna 
üye vermek, ayrıca mecliste 
verdiğimiz daha doğrusu vere-
mediğimiz yani sizin tarafınız-
dan red edilen yazılı ve sözlü 
önergelerimizdir.

Sayıştay’ın 2018 ve 2020 
yılları denetim raporları  ,2019 
ve 2021 denetimleri olmadığı 
için bir anlam ifade etme-
mektedir. Yasaya aykırılıklar, 
usulsüzlükler yani tespitler bir 

yıl sonra takip edilememiştir. 
Bunların en önemlileri 5302 
sayılı Kanunun 6.maddesine 
aykırı olarak Merkezi idare ya-
tırımları için kullanılmak üzere 
gönderilen emanet paraların 
,Özel idarenin kendi işlerinde 
kullanılmasıdır.

Bu rakam 2018’de 
54.220.910TL olarak tespit 
edilmiş. Ancak 2019 yılı

Sayıştay Raporu yayınlana-
madığı için bu yasaya aykırılı-
ğın takibi yapılamamıştır.

 Yine kurumun batış hikaye-
sinde de konu ettiğimiz, diğer 
yıllarda da olduğu gibi,  2020 
Sayıştay Denetiminde tespit 
edilen, Kamu İhale Kanunun-
da belirtilen   mal ve hizmet 
ile yapım işleri alımlarında, 
doğrudan temin ve pazarlık 
usulü ile ancak ayrılan ödene-
ğin %10’unun aşılamayacağı 
hükmüne rağmen, çok büyük 
oranda ihlal ortadadır.

İdarenin 2020 yılında 
bunun için ayırdığı ödenek 
tutarı 169.374.310,47TL dir. 
Yapılan harcamaların  toplamı 
ise 52.443.911,89TL. Yani en 
fazla olması gerekenin yak-
laşık 3 katı Doğrudan Temin 
gerçekleştirilmiştir.

Bir diğer tespitte, Taşınmaz 
Kültür Varlıklarının Korun-
masına Ait Katkı Paylarının 
Tahsis Amacı Dışında Kul-
lanılmasıdır. Belediyelere 
ödenen Emlak Vergisinden 
kesilen %10luk bu pay İl Özel 
İdaremizin “Kültür Payı Özel 
Hesabın”da ,5.247.318,42TL 

olarak belirlenmiş olduğu, 
ancak idarece bu tutarın 
4.956.535,67TL.sının tahsis 
amacı dışında kendi işlerinde 
kullandığı ortaya konmuştur. 
Ancak Sayıştay 2021 Giresun 
İl Özel İdare Denetim Raporu 
hala oluşturulmadığı için bu 
ihlalde hala sonuçlanmamış 
yada takibi yapılamamıştır. 

Yani daha pek çok usulsüz-
lük, yasaya aykırılık, mütakip 
yılların denetimleri tamamlan-
madığı için ,bu Sayıştay De-
netimleri bizim için bir anlam 
ifade etmemektedir” dedi. 

Haber: Hakan Çelebi

CHP’li Yılmaz: Sayıştay 
Raporları Yok Sayılamaz

Gültekin Uzunalioğlu: 
Terörü Kınıyoruz

CHP il Başkanı Av Gülte-
kin Uzunalioğlu,Terörü 

kınadı..Uzunalioğlu” Terörü 
,terör örgütleri-
ni ve terörden 
medet umanları 
lanetliyoruz.Bizler 
terör örgütleriyle 
ülkemizi dizayn 
etmek isteyenlere 
karşı kararlı duru-

şumuzdan asla vazgeçme-
yeceğiz .Terör örgütlerinin 
amaçlarına ulaşmalarına 

hiçbir şekilde 
müsade etmeye-
ceğiz,milletimizin 
başı sağolsun” 
şeklinde  
konuştu. 

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

416 Kasım 
2022 Çarşamba 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...
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Her 
türlü insert 
tasarımızın 

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

olacak... VE
dahası...

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

Rektör Can, Yerel 
Basına sahip çıktı
Rektörlük makamında ya-

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

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

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

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

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

Giydiği tişörtte de; 
‘New York’ yazarmış... 
Ve söylendiğine göre de; 
PKK/PYD ve YPG terör 

örgütünün elamanıymış... 
İstanbul’da yapmak istedi-

ği bombalı eylem için; 
Afrin-İdbil üzerinden 

ülkemize kaçak olarak giriş 
yapmış... 

Şimdi bazıları da haklı 
olarak diyecektir ki; 

“Yahu kardeşim, ülkemize 
giriş yapmak isteyenler ‘ka-
çak’ olarak giriş yapmıyorlar 
ki.. 

Elini-kolunu sallayarak, 
türkü söyleyerek giriş yapı-
yorlar..” 

Hem de öylesine korkusuz 
ve rahat giriyorlar ki; ‘Yol Ge-
çen Hanına’ istirahat etmek 
için uğrayan kervancılardan 

bile daha rahat girip-çıkıyor-
lar... 

İşte bu yüzden olmuş 
olacak ki; 

Ülkemiz sınırlarından 
içeriye kaç silahlı terörist 
girip-çıkıyor? 

Hangi ülkelerden gelen 
kaçaklar, gelirken yanlarında 
uyuşturucu getirip satıyor? 

İnsan Hakları gerekçesine 
sığınarak; 

Ülkemize sığınan ‘savaş 
kaçkınlarının’ ne kadarı ma-
sum ve ne kadarı ‘militarist 
görevle’ sığındı bilemiyoruz 
ki... 

Ve insanın ister-istemez 
şöyle düşünesi geliyor; 

Ortadoğu coğrafyasında 
neden hiçbir zaman silah 
sesleri susmuyor? 

Aynı coğrafyada yaşayan 

bu halklar neden yıl-
larca birbirini boğaz-
lıyor? 

Neden birbirleri-
nin canını zamansız 
alıyor? 

Yaşadığınız 
bölgeye veya kıta 
parçalarını şöyle bir 
bakıyorsunuz; 

Yıllardır, Filistin-İs-
rail savaşları bitmek 
bilmiyor... 

Tam ‘bitti bitecek’ derken; 
Ya komşumuz Irak’ın içi 

karıştırılıyor... 
Ye da Suriye’nin iç işleri 

karıştırılıp ‘savaş’ çıkartılı-
yor... 

Kafanızı doğuya çeviriyor-
sunuz; 

Ya, Afganistanlılar birbiri-
nin kanını içiyor! 

Pakistanlılar birilerinin 
emrini yerine getirmeye 
çalışıyor! 

Yakın komşunuz İran’a 
bakıyorsunuz; 

Mollalarla, aydınlığa ka-
vuşmak isteyenler meydan-
ları terk edip evine-barkına 
gitmiyor... 

İşin en düşündürücü yanı 
da şurası; 

Sözünü ettiğimiz bu ülke-
lerin dini inançları da çoğun-

luk olarak aynı inanca sahip 
olmaları... 

Madem ki çoğunluk olarak 
aynı inanca sahipler; 

O halde yıllardır bu coğ-
rafyada sürüp-giden kavga 
neden? 

Bu kanlı kavga; 
Bir din-iman ve mezhep 

kavgası mı? 
Renk, soy-sop ve etnik 

kimlik savaşı mı? 
Ekonomik ve sosyal 

yaşamı daha yüksek düzey-
lere getirmek için verilen bir 
ekonomik paylaşım mı? 

Yoksa birilerinin keyfi için 
‘üç kuruşa kiralanmış’ beyin-
lerin ve satılmışların ortalığı 
karıştırması mı? 

Neymiş efendim; 
Bombacı kadının giydiği 

tişörtün önünde ‘New York’ 
yazarmış... 

Bu ayrıntıya niye bu kadar 

takıldılar anlayamı-
yorum... 

Üstelik salt bu 
bombacı terörist 
kadının tişörtünde 
‘New York’ yazmı-
yor ki... 

Tüm dünya 
gençlerinin üze-
rinde olduğu gibi 
bizim gençlerimizin 
giydiği tişört ve 

giysilerin önünde ve arkasın-
da da IFB ve CIA gibi yazılar 
yazıyor... 

Yani demem o ki; 
Önemli olan giyilen tişört-

lerin ve atletlerin önünde ve 
arkasında ‘Amerika’ ile ilgili 
sözcüklerin yazması önemli 
değil,,, 

Asıl önemli olan; 
Ortadoğu coğrafyası baş-

ta olmak üzere, tüm dünya 
egemenliğini ele geçirmeye 
çalışan Amerikalı emper-
yalist patronların ve savaş 
tüccarlarının beyinlere beyin-
lere yerleştirmek istedikleri 
patentler önemli... 

Özetlersek; 
13.11. 1-2022 (Pazar) 

günü İstanbul-İstiklal Cadde-
sinde Suriye uyruklu terörist 
bir kadın gerçekleştirdiği 
bombalı saldırıyla 81 kişi 

yaralandı... 
Ve 6 masum insanda bu 

dünyadan zamansız ayrıldı... 
Ve ne acı bir tesadüftür ki, 

hayatını kaybedenlerin; 
İkisi; bir anne ile kızı.. 
Bir diğer ikili; baba ile 

kızı... 
Diğer ikili de; daha yeni 

evlenmiş iki çift... 
Sonuç; 
Kimin bombalı olup, kimin 

bombalı olmadığı bir coğraf-
yada yaşıyoruz... 

Ve bu dünyadan; 
Vakti gelince ecelimizle mi 

öleceğiz? 
Yoksa, beklenmedik bir 

yerde ‘bombalı bir saldırıyla’ 
mı yok olacağız? 

Şimdilik orası bize karan-
lık, orasını bilemiyoruz... 

Son söz; 
Ya, terörle yaşamaya 

alışacağız... 
Ya, terör sonucu ölmeme 

aşısı yaptıracağız! 
Ya da, nefesi derin ho-

calara bir gün daha fazla 
yaşamak için ömür duası 
okutacağız! 

Daha da olmadı; 
“Yeter artık be!” deyip, 

üzerimizden ölü toprağını 
atıp uyanacağız...

BOMBACI KADIN SURİYELİ ÇIKMIŞ 
VE NİYETİNİDE BİR-BİR ANLATMIŞ

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez
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Murat KILINÇ
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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

416 Kasım 
2022 Çarşamba 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...
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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.

Giydiği tişörtte de; 
‘New York’ yazarmış... 
Ve söylendiğine göre de; 
PKK/PYD ve YPG terör 

örgütünün elamanıymış... 
İstanbul’da yapmak istedi-

ği bombalı eylem için; 
Afrin-İdbil üzerinden 

ülkemize kaçak olarak giriş 
yapmış... 

Şimdi bazıları da haklı 
olarak diyecektir ki; 

“Yahu kardeşim, ülkemize 
giriş yapmak isteyenler ‘ka-
çak’ olarak giriş yapmıyorlar 
ki.. 

Elini-kolunu sallayarak, 
türkü söyleyerek giriş yapı-
yorlar..” 

Hem de öylesine korkusuz 
ve rahat giriyorlar ki; ‘Yol Ge-
çen Hanına’ istirahat etmek 
için uğrayan kervancılardan 

bile daha rahat girip-çıkıyor-
lar... 

İşte bu yüzden olmuş 
olacak ki; 

Ülkemiz sınırlarından 
içeriye kaç silahlı terörist 
girip-çıkıyor? 

Hangi ülkelerden gelen 
kaçaklar, gelirken yanlarında 
uyuşturucu getirip satıyor? 

İnsan Hakları gerekçesine 
sığınarak; 

Ülkemize sığınan ‘savaş 
kaçkınlarının’ ne kadarı ma-
sum ve ne kadarı ‘militarist 
görevle’ sığındı bilemiyoruz 
ki... 

Ve insanın ister-istemez 
şöyle düşünesi geliyor; 

Ortadoğu coğrafyasında 
neden hiçbir zaman silah 
sesleri susmuyor? 

Aynı coğrafyada yaşayan 

bu halklar neden yıl-
larca birbirini boğaz-
lıyor? 

Neden birbirleri-
nin canını zamansız 
alıyor? 

Yaşadığınız 
bölgeye veya kıta 
parçalarını şöyle bir 
bakıyorsunuz; 

Yıllardır, Filistin-İs-
rail savaşları bitmek 
bilmiyor... 

Tam ‘bitti bitecek’ derken; 
Ya komşumuz Irak’ın içi 

karıştırılıyor... 
Ye da Suriye’nin iç işleri 

karıştırılıp ‘savaş’ çıkartılı-
yor... 

Kafanızı doğuya çeviriyor-
sunuz; 

Ya, Afganistanlılar birbiri-
nin kanını içiyor! 

Pakistanlılar birilerinin 
emrini yerine getirmeye 
çalışıyor! 

Yakın komşunuz İran’a 
bakıyorsunuz; 

Mollalarla, aydınlığa ka-
vuşmak isteyenler meydan-
ları terk edip evine-barkına 
gitmiyor... 

İşin en düşündürücü yanı 
da şurası; 

Sözünü ettiğimiz bu ülke-
lerin dini inançları da çoğun-

luk olarak aynı inanca sahip 
olmaları... 

Madem ki çoğunluk olarak 
aynı inanca sahipler; 

O halde yıllardır bu coğ-
rafyada sürüp-giden kavga 
neden? 

Bu kanlı kavga; 
Bir din-iman ve mezhep 

kavgası mı? 
Renk, soy-sop ve etnik 

kimlik savaşı mı? 
Ekonomik ve sosyal 

yaşamı daha yüksek düzey-
lere getirmek için verilen bir 
ekonomik paylaşım mı? 

Yoksa birilerinin keyfi için 
‘üç kuruşa kiralanmış’ beyin-
lerin ve satılmışların ortalığı 
karıştırması mı? 

Neymiş efendim; 
Bombacı kadının giydiği 

tişörtün önünde ‘New York’ 
yazarmış... 

Bu ayrıntıya niye bu kadar 

takıldılar anlayamı-
yorum... 

Üstelik salt bu 
bombacı terörist 
kadının tişörtünde 
‘New York’ yazmı-
yor ki... 

Tüm dünya 
gençlerinin üze-
rinde olduğu gibi 
bizim gençlerimizin 
giydiği tişört ve 

giysilerin önünde ve arkasın-
da da IFB ve CIA gibi yazılar 
yazıyor... 

Yani demem o ki; 
Önemli olan giyilen tişört-

lerin ve atletlerin önünde ve 
arkasında ‘Amerika’ ile ilgili 
sözcüklerin yazması önemli 
değil,,, 

Asıl önemli olan; 
Ortadoğu coğrafyası baş-

ta olmak üzere, tüm dünya 
egemenliğini ele geçirmeye 
çalışan Amerikalı emper-
yalist patronların ve savaş 
tüccarlarının beyinlere beyin-
lere yerleştirmek istedikleri 
patentler önemli... 

Özetlersek; 
13.11. 1-2022 (Pazar) 

günü İstanbul-İstiklal Cadde-
sinde Suriye uyruklu terörist 
bir kadın gerçekleştirdiği 
bombalı saldırıyla 81 kişi 

yaralandı... 
Ve 6 masum insanda bu 

dünyadan zamansız ayrıldı... 
Ve ne acı bir tesadüftür ki, 

hayatını kaybedenlerin; 
İkisi; bir anne ile kızı.. 
Bir diğer ikili; baba ile 

kızı... 
Diğer ikili de; daha yeni 

evlenmiş iki çift... 
Sonuç; 
Kimin bombalı olup, kimin 

bombalı olmadığı bir coğraf-
yada yaşıyoruz... 

Ve bu dünyadan; 
Vakti gelince ecelimizle mi 

öleceğiz? 
Yoksa, beklenmedik bir 

yerde ‘bombalı bir saldırıyla’ 
mı yok olacağız? 

Şimdilik orası bize karan-
lık, orasını bilemiyoruz... 

Son söz; 
Ya, terörle yaşamaya 

alışacağız... 
Ya, terör sonucu ölmeme 

aşısı yaptıracağız! 
Ya da, nefesi derin ho-

calara bir gün daha fazla 
yaşamak için ömür duası 
okutacağız! 

Daha da olmadı; 
“Yeter artık be!” deyip, 

üzerimizden ölü toprağını 
atıp uyanacağız...

BOMBACI KADIN SURİYELİ ÇIKMIŞ 
VE NİYETİNİDE BİR-BİR ANLATMIŞ
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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

516 Kasım 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

Giresunspor bu 
sezon şimdiye 
kadar deplasmanda 

oynadığı yedi karşılaşmada 
hanesine sekiz puan yazdırdı. 
Galatasaray’ı NEF Stadı’nda 
devirmeyi başaran Çotanak-
lar, Karagümrük ve Alanya ile 

yenişemedi. Yeşil-beyazlılar, 
Kayserispor, Başakşehir ve 
Sivasspor’a ise mağlup olur-
ken önceki akşam İstanbul’da 
oynanan karşılaşmada 
Fenerbahçe’yi yenme başarısı 
gösterdi  ve mutlu bir şekilde 
geri döndü.
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NİŞANI VAR 
DESİNLER

Nişan şöyle 
demektir.  Var 
olmanın tanımı 

etiketi markası.  Tabii “ki “işi  
kolaylaştırıcı mekanizma 
gibidir. Bir yuva kurarken o 
yuvayı kuracağınız kişileri 
ben bu kişiyle anlaşabili-
rim. Bu benim eşim olabilir. 
Kararından sonra Allah’ın 
emrini kız evine götürdüğü-
nüz vakit ve ondan sonra 
gerekli görüşmeler yapılıp 
işi tatlıya bağladıktan sonra 
o çiftlerin ilk nişan merasi-
mini başlatırız elbette.

Tabii “ki nişan iki ailenin 
Allah Meclisi’ni dost mec-
lisini oluşturduktan sonra 
yuva kurma kararlarından 
sonra takılan o iki  ailenin 
bir ömür boyu nişanıdır. 
Ömür boyu o nişanla o 
işaretle devam eder yükü 
ağırdır vefası ağırdır. Taşı-
yabilene en güzel yüktür. 
Her konuda nişan insan 
üstünde  önemlidir. Bir 
kişinin Müslüman olduğuna 
dair nişanı olması en güzel 
etiketidir çünkü Eğer Müs-
lümansanız, üstünüzde ona 
dair bir nişanınız Yoksa sizi 
sokakta meydanda pazar-
da hiç kimse ayırt edemez. 
Yaşadığımız apartmanda 
mahallede köyünüzde. 
Eğer Müslümanlığa dair bir 
nişanınız yoksa sizin ayrın-
tınız yok anlamındadır. 

Hele ki bu günümüzde 
sakalın bıyığın küpenin 
yüzüğün her çeşidin ço-
ğaldığı bir dönemde Hele 
ki yüzlerinin boyası kolla-
rının boyası dövme midir 
nedir bunların çoğaldığı bir 
dönemde nişan daha çok 
ihtiyacımızın olduğu bir 
varlıktır. 

Her kim neye inanırsa 
inansın kimliğinin nişanı 
üstündeki etiketi kendisi 
ile alakalı bütün her şeyi 
başkalarının bilmesi için 
kolaylık olacaktır. 

Bir kişinin bu adamı, 
attıktan sonra Müslüman 
nişanı ile beraber başlayan 
saygınlığı da önemlidir. 
Yaşadığımız bu çağın en 

büyük handikaplısı karışık 
olan insanlık profilidir. Neye 
nasıl bir nişan takarsanız  
takın rahatlıkla bu bizden 
özümüzden deme kolay-
lığı olacaktır., Sakal İslam 
nişanıdır.   Örnekleyelim 
islamın nişanı    sakal 
sünnettir fakat sokakta 
gördüğünüz her sakallıyı 
mümin olarak kabul etmek 
mümkün olmaz. 

Günümüzde Her anlam-
da Her şeyi bulma şansı-
mız vardır. Bizim özümüze 
temel kültürümüze tuzaklar 
kurulmuş  bu dönemde dik-
katli olmak durumundayız. 
Buna benzer tepkiler oluş-
turup kafaları karıştırma 
çalışmaları milyon dolarlar 
verip bizim değerlerimizi 
satın almalarına müsaade 
etmemeliyiz.

Gül olmak bizim taka-
cağımız nişan demektir. 
Ot bahçesinde bir gül 
fark edilir gül bahçesinde 
otu fark edemezsiniz işte 
Demek istediğimiz inandı-
ğımız değerlerin nişanını 
taşımak bizim için bir vazife 
olmalı artık bu işi ayır-
manın üstünde durmanın 
vakti gelmiştir. Ortalıkta bir 
sürü karışık düzen varken 
sakalla bıyığın karıştığı bir 
dönemi yaşarken buradan 
Müslüman olarak üstümüze 
nişan takmamız en doğru 
karardır ya da inandığınız 
hangi değer varsa o nişana 
takmak Elbette bizim değe-
rimizde bizim kültürümüzde 
Tıpkı kurduğumuz yuvada 
eş ettiğimiz insana değer 
verdiğimiz gibi o nişanı tak-
tığımız gibi kültürler üstün-
de nişanımız net olmalı.

Ya gül ol ya da ot ol  
Ama mutlaka belli ol. İnsan 
üstündeki bu gibi etiketler 
önemlidir Asker ocağında 
künye denen bir varlık 
vardır herhangi bir afette 
hangi askerin olduğu belli 
olması için demirden büyük 
künye yapılmıştır bir nişan 
yapılmıştır. Bizi biz yapan 
değerlerimiz için nişan 
önemlidir. 

İstanbul Takımları Uğurlu Geliyor
Giresunspor bu sezon 

dördüncü galibiyetini 
de bir İstanbul takımı karşısın-
da aldı. Yeşil-beyazlılar daha 
önce iç sahada Kasımpaşa ve 
İstanbulspor, deplasmanda ise 
Galatasaray’ı yenme başarı-
sı göstermişti. Çotanaklar’a 
dördüncü zaferini almak da 
İstanbul takımı karşısında 
nasip oldu. 

Giresunspor oynadığı son 
2 karşılaşmada filelere beş 
gol bırakma başarısı gösterdi. 
11 maçta sekiz kez kalecileri 
avlayabilen Yeşil-beyazlılar, 
geçen hafta İstanbulspor 
engelini 3 golle aşmayı başar-
mıştı. Hakan Keleş’in talebele-
ri Fenerbahçe ağlarına ise iki 
gol bıraktı ve son iki maça beş 
kez gol sevinci yaşamış oldu.

Kısa adı BAL olan Bölgesel 
Amatör Ligde mücadele ve-

ren iki temsilcimiz de geride ka-
lan hafta sonu taraftarlarını mutlu 
edici sonuçlar aldı. İlk 6 maçında 
sadece 2 beraberlik alan ve 
galibiyet yüzü göremeyen Bulan-
cakspor, 7’nci haftada Sivas’ta 
Cumhuriyet Üniversitesi’ni 1-0 
yenerek, önemli bir sürprize imza 
attı ve böylece ligde ilk galibiyeti-

ni aldı. Bu arada, son haftalarda 
kötü sonuçlar alan ve taraftarla-
rını oldukça üzen Görelespor’da 
haftayı galibiyetle kapatırken, 
sahasında ağırladığı Gümüşha-
ne temsilcisi Türk Telekom’u tek 
golle geçti.

Temsilcilerimizden 1926 
Bulancakspor, 8’nci haftada 
yine deplasmana çıkarken; 
Görelespor’da bu hafta sonunu 

evinde geçirecek. Yeşil-Be-
yazlı temsilcimiz Görelespor, 
sahasında Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi’ni ağırlayacak olup, 
Kırmız-Şimşekler de Tokat 
deplasmanında Plevnespor ile 
karşı karşıya gelecek. Her iki 
temsilcimiz de maçlarını Pazar 
günü oynayacaklar. Bu maçla-
rın başlama saati de 13 olarak 
açıklandı.

Bulancak, ilk galibiyetini aldı!
Bölgesel Amatör Ligde 
ilimizi temsil eden 1926 Bu-
lancakspor ve Görelespor, 
geride kalan haftayı galibi-
yetlerle geçirirlerken; özel-
likle Bulancak’ın 3 puanla 
tanışması, ilçede ve camia-
da büyük sevinç yarattı.

Giresun Süper 
Amatör Lig 

5.haftasında Keşap 
Belediyespor Keşap 
İlçe Stadı’nda kendisi 
gibi ligin iddialı ekiple-
rinden Yeniyolspor’u 
konuk etti.

Yeniyolspor dep-
lasmanda Keşap 
Belediyespor’u 
Okan’ın golleriyle 2-1 
yenerek çok önemli bir 
galibiyet elde etti.

YENiYOLSPOR TUTULMUYOR
SAHA: Keşap İlçe
HAKEMLER: M.Başar Aslan***, Mürvet 

Yavuztürk***, Murat Kalpakçıoğlu***
KEŞAP BELEDİYESPOR: Hacı Mustafa**, 

Sefa**, Mahmut**, Erdoğan**, Recep**, Fikret**, 
Kubilay**, Yusuf**, Mehmet**, Yasin**, Okan**

YENİYOLSPOR: Metin***, Ramazan***, 
Yalçın***, Emre***, Sefa***, Cihan***, M.Zorlu***, 
Hüseyin***, Okan****, Gökhan***, Kubilay***

GOLLER: Dk.51 Mehmet (Keşap Belediyes-
por), Dk.27,90+1 Okan (Yeniyolspor)

Ligdeki 5’nci maçına 
Piraziz’de çıkan Tirebo-

luspor, ev sahibi takımı Kaan 
Yılmaz’ın golüyle 1-0 yenerek, 
ikinci galibiyetini aldı ve puanını 
6’ya yükseltti…

Giresun Süper 
Amatör Küme Fut-
bol Liginde sezona 
kötü bir başlangıç 
yapan ve ilk 3 

maçından puan çıkaramayan 
geçen sezonun şampiyonu Tire-
boluspor, ilk galibiyetini bir ön-
ceki hafta Şebinkarahisar’dan 
alırken; geride kalan haftayı da 
kazanarak geçirdi ve deplas-

manda Pirazizspor’u 1-0’lık 
skorla yenerek, ikinci galibiyeti-
ne ulaştı.

Piraziz İlçe Stadı’nda  oyna-
nan maçta ev sahibi ekip kar-
şısında ortaya mücadeleci bir 

futbol koyan ve çok 
sayıda gol pozisyo-
nu bulan antrenör 
Güven Karaman 
nezaretindeki Mavi-

Beyazlı Tireboluspor’a 3 puan 
kazandıran tek golü ikinci yarı-
da Kaan Efsun Yılmaz kaydetti. 
Bu sonuçla ligdeki ikinci galibi-
yetini alan Tireboluspor, ligdeki 
puanını 6’ya çıkardı. Mavi-Be-
yazlılar, ligin 6’ncı haftasında 
evinde Bulancak temsilcisi Ali 
Durağıspor ile oynayacak. Bu 
karşılaşma 20 Kasım Pazar 
günü saat 13’de başlayacak.

TiREBOLUSPOR TOPARLANDI



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: 616 Kasım 2022 Çarşamba

 

 

 

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

FIRAT AKYOL TV
YOUTUBE KANALI

Dünyaya Açılan Pencereniz
Sizin Kanalınız

YouTube

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
Dünya Kupası arasına 

Giresunspor mağlubi-
yetiyle giren Fenerbahçe’de 
Karadeniz ekibiyle oynanan 
karşılaşma sonrası Başkan 
Ali Koç, soyunma odasına 
indi. Futbolculara teşekkür 
eden Koç, futbolculara 
moral verdi.

Giresunspor mağlubi-
yetinin ardından soyunma 
odasına inen Ali Koç futbol-

cuları teselli etti. “Hepinize 
teşekkür ediyorum. Avru-
pa’da ve ligde bize büyük 
mutluluklar yaşattınız. Bu 
bir yol kazası. Dünya Ku-
pası sonrasında yine aynı 
başarıları yakalayacağınıza 
inanıyorum ve size güveni-
yorum” diyen Koç, kırmızı 
kart gören Pedro ile yenen 
iki golde hata yapan Serdar 
Aziz’e de moral verdi.

Ali Koç ‘Bu Bir 
Yol Kazası’

Spor Toto Süper Lig’in geride 
kalan bölümünde 29 puan 
toplayan Fenerbahçe, 2022 

Dünya Kupası nedeniyle verilecek 
araya lider girdi. Son haftalarda çıkış 
yakalayan Galatasaray, topladığı 27 
puanla araya ikinci sıradan giriş yaptı. 
Fenerbahçe’yi deplasmanda mağlup 
ederek çok önemli bir galibiyet elde 
eden Giresunspor puanını 15’e çıkar-
dı ve ateş hattından uzaklaştı.2022 
FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Süper 
Lig’e ara verilecek ve sezon, 24-25 
ve 26 Aralık’ta yapılacak 15’inci hafta 
mücadelesiyle devam edecek

Spor Toto Süper Lig’de 14. hafta bir 
maç dışında tamamlanırken, alınan 
sonuçlar deplasman takımlarına 
yaradı. Fenerbahçe, Dünya Kupası 

arasına lider girerken; Gala-
tasaray, Başakşehir deplas-
manında aldığı tarihi sonuçla 
zirve yarışına ortak oldu.20 
Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri 
arasında Katar’ın ev sahipliğin-
de düzenlenecek FIFA Dünya 
Kupası nedeniyle liglere ara 
verildi. Ara öncesi Süper Lig’in 
14. haftasında 8 karşılaşma 
oynanırken, toplam 26 gol 
atıldı. Haftanın kapanış maçı 
olan Beşiktaş - Antalyaspor 
mücadelesi, Taksim’de yaşa-
nan olaylar nedeniyle Türkiye 
Futbol Federasyonu tarafından 
ileri bir tarihe ertelendi.

Fenerbahçe’de 
seri sona erdi

29 puanla Süper Lig’de lider 
olan Fenerbahçe, konuk ettiği 
Giresunspor’a 2-1 kaybetti. 
Sarı-lacivertliler, lige verilen ara 
öncesi avantaj kaybetti. Fener-
bahçe, bu yenilgiyle birlikte 14 
maç sonra Kadıköy’de mağ-
lubiyet yaşamış oldu. Ligde 8 
maçlık yenilmezlik serisi sona 
eren Kanarya, bu sezon 2. 
yenilgisini aldı.

Galatasaray’dan 
gövde gösterisi

Haftanın en önemli karşılaş-
masında Galatasaray, Başak-
şehir’i deplasmanda tarihi bir 
sonuçla mağlup etmeyi ba-
şardı. Sarı-kırmızılılar Kerem 
Aktürkoğlu’nun hat-trick yaptığı 

mücadeleden 7-0’lık skorla galip ayrı-
lırken, üst üste 3. galibiyetini elde etti. 
Bu sonuç ev sahibi ekibin tarihinin 
en farklı mağlubiyeti olarak kayıtlara 
geçerken, turuncu-lacivertliler haftayı 
24 puanla 5. sırada tamamladı. Gala-
tasaray ise puanını 27’ye yükselterek 
ikinci sıraya yerleşti.

Trabzonspor 
beraberliğe abone

2 futbolcusunun cezalı olduğu haf-
tada MKE Ankaragücü’ne konuk olan 
Trabzonspor, sahadan 1-1’lik sonuç-
la berabere ayrılırken puanını 23’e 
yükseltti ve haftayı 7. sırada tamam-
ladı. Bordo-mavililer oynadığı son 5 
müsabakada 4 beraberlik yaşadı.

PERDEYi iYi KAPATIYORUZ

Gol krallığında zirve Valencia’nın
Süper Lig’in gol krallığı tablo-

sunda ilk haftadan itibaren 
zirvede yer alan Fenerbahçeli Enner 
Valencia gol sayısını 13’e yükseltti. 
Sıralamada ikinci sırada 9 golle 

Antalyaspor’un forveti Haji Wright 
bulunuyor. Fatih Karagümrük takı-
mının gol yükünü çeken isimlerden 
Fabio Borini ve Mbaye Diagne ise 7 
golle sıralamada yer alıyor.


