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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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                            GÜNEŞ BATMADI
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GİRESUN BELEDİYE 
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DEPREME NASIL 
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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
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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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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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DİKKAT!!!
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Palyatif Bakım

M. KEMAL 
ATATÜRK DÖNEMİ 

VE YERLİ 
ÜRÜNLERİN ÖNEMİ
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İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(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

Millî Görüş 
Mektebindeki eğitime, 

samimiyete ve 
kardeşliğe hasretiz… (1)

(Yazısı Sayfa 2’de)

Ahmed ÇITLAKOĞLU

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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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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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Kara”Esnaf ve 
Sanatkârların ve 
halkımızın karşı-

sında açık tehdit olan ve 
tüm kesimleri olumsuz etki-
leyen fiyat istikrarsızlığının 
asıl nedeni olduğu bugün 
apaçık ortada olan zincir 
marketler için düzenleme 
yapılması gerektiğini yıllar-
dır ısrarla dillendirmekteyiz, 
siyasilerden sürekli talep-
te bulunmamıza karşılık 
meclisten bir türlü çıkama-

yan perakende düzenleme 
yasası ve bütün uğraşlara 
rağmen en ücra köşelere 
kadar yayılan zincir market-
ler, esnaf ve sanatkârları 
canından bezdirmiştir. Bu 
kuruluşlar istihdama hiçbir 
katkı sağlamadığı gibi kat-
ma değeri alıp götürmek-
te, elde ettikleri güçle de 
bugün devlete, hükümete, 
sivil toplum kuruluşlarına 
kafa tutar hale getirilmişler-
dir.”dedi. 3’TE

ZiNCiR MARKETLERE
TEPKi BUYUYOR

GESOB Başkanı Kara,zincir marketlerin artık cep telefonu ve beyaz eşya bile
satmaya başladığını iddia ederek, “Böyle bir ticaret hukuku dünyanın hiçbir 

gelişmiş ülkesinde yok.Ciddi bir düzensizlik var.Tedbir gerekli” dedi

Giresun Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ali Kara zincir marketlere 
fazla taviz verildiğini ifade ederek yasal tedbir alınmasını istedi

Yeniden Refah Partisi 
Giresun İl Başkanı 
Ömer Duman,Ley-

la Sultan Kol’un partilerinde 
olmalarından büyük onur 
duyduklarını söyledi.Herkesin 
engelli adayı olduğunu anlatan 
Duman”Biz parti olarak bu 
konularda çok duyarlıyız.Leyla 
hanımın partimizde aktif si-
yaset yapması,açık mesajdır.
Tüm engelli vatandaşlarımız 
için tek çözüm Yeniden Refah 
Partisi’dir.Engelli vatandaş-
larımız için projelerimiz net 
ve hazır.İlk seçimde iktidar 
olacağız ve sorunları çöze-
ceğiz”şeklinde konuştu.Kol 

ise Yeniden Refah Partisi’ne 
katılmanın mutluluğunu yaşa-
dığını ifade ederek”Biz parti 
olarak engelliler için her türlü 

adımları atacağız.”dedi.Daha 
sonra parti kurmayları da tek 
tek engelilere destek mesajları 
verdi.      Haber: Mustafa Cici

DUMAN’DAN LEYLA SULTAN
KOL’A TAM DESTEK

Giresun Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu, esnaf ziyaretlerine ve 

vatandaşlarla bir araya gelmeye devam 
ediyor. Ziyaretlerinde hayırlı işler ve 
bereketli kazançlar dileyen Başkan Şenli-
koğlu esnaf ve vatandaşlarla sohbet ede-
rek talepleri dinliyor. Giresun’a hizmet 
etme sevdalısı bir anlayışla hizmetlerini 
sürdüren Şenlikoğlu, Cemal Gürsel Cad-
desi ve Fındık Pazarı mevkiinde ziyaret-
ler gerçekleştirerek, yapılan çalışmalarla 
şehirde büyük bir değişim ve dönüşümün 
gerçekleştiğini anlattı. SAYFA 3’TE

Şenlikoğlu Halkı Dinledi
“VATANDAŞLARIMIZIN YAPILAN HİZMETLERDEN MEMNUNİYETİNİ GÖRDÜKÇE ÇOK MUTLU OLUYORUZ”

TBMM Başkanlık Divanı 
Üyesi CHP Giresun Mil-

letvekili Necati Tığlı, iktidarın 
20 yıl sonunda insanları gıda 
kolisi aramaya mecbur bıraktı-
ğını öne sürdü..

 Tığlı, “AKP iktidarı tüm 
ülke genelinde saatlerce kuy-
rukta yardım bekleyen milyon-
lar yaratmış ve halkı açlık riski 
ile karşı karşıya bırakmıştır. 
Şu soğuk havada vatandaş-

larımızı 2 koli gıda malzemesi 
için saatlerce Giresun Valiliği 
önünde sıra bekleten AKP ik-
tidarının ülkeyi getirdiği durum 
ortadadır” şeklinde konuştu 

Tığlı, “AKP’nin asıl amacı 
sosyal yardım yapıyoruz kis-
vesi adı altında önce vatan-
daştan oy alabilmek sonra da 
kolileri hazırlattığı şirketleri 
zengin etmek planı vardır.

SAYFA 2’DE

Tığlı: Vatandaş 20 Yıl Sonra 
2 Koli Gıdaya Muhtaç

AK Parti’nin 20 yıl önce vatandaşa büyük vaatlerde bulunduğunu belirten Tığlı, 
“Şimdi vatandaşın büyük bölümü sağda solda gıda kolisi arıyor” dedi

Giresun Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Araş-
tırmalar Topluluğu tarafından düzenlenen 

“Cumhuriyetin Fikrî Temellerinden Türk Milliyetçiliği 
ve Hüseyin Nihal ATSIZ” konulu Konferans, Şehit 
Ömer Halisdemir konferans salonunda gerçekleşti-
rildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıy-
la başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Topluluk 
Başkanı Zülfi SONCU yaptı. SAYFA 2’DE

Hüseyin Nihal Atsız’a Vefa

Saydere’den Yüzde 2 
Örgütlenme Tepkisi

SAYFA 3’TE
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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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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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İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü
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Kazım Memiç
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Ali Zafer Topşir

Millî Görüş Mektebindeki 
eğitime, samimiyete ve 
kardeşliğe hasretiz… (1)

Günümüzdeki siyasî 
tartışmaları (hususen parti 
liderlerinin rakiplerine karşı 
konuşma üsluplarını) gö-
rünce; hem bugünkü siyasî 
yapının içerisinde bizim gi-
bilerin yeri olmadığını daha 
iyi anlıyor hem de geçmiş 
anıları hatırlayarak teselli 
olmaya çalışıyoruz…

***
  “Bugünkü siyasî 

yapının içerisinde bizim 
gibilerin yeri yoktur” tespiti-
miz, “Müslümanlar siyasetle 
ilgilenmemelidir” şeklinde 
anlaşılmamalı; aksine 
merhum Erbakan Hocamı-
zın “Siyasetle ilgilenmeyen 
Müslümanı, Müslümanla 
ilgilenmeyen siyasetçi yöne-
tir” vecizesi doğru okunmalı 
ve gereği de yapılmalıdır?.. 

‼Ama kimlerle ve nere-
de?.. İşte cevabını aradı-
ğımız, lâkin henüz tatmin 
edici bir cevap bulamadığı-
mız soru?..

***
Hey gidi o günler hey!.. 
- Özellikle 70’li, 80’li 

yıllardaki samimiyet ve 
kardeşliğe muhtacız!..

- Sayımız azdı, para 
yoktu. Altımızda özel ara-
balarımız yoktu. Lakin çok 
mutluyduk. 

- Seçim çalışmaları-
na cenge gider gibi gider, 
seçim çalışmalarındaki har-
camalarımızı sadaka olarak 
görürdük.

- ‼Seçimlerde aday 
olmak; makam ve mevki 
sahibi olmak için değildi. 
Hakkı anlatmak için, mevcut 
iktidarın ülke ve millet aley-
hine icraatlarını anlatmak 
için bir fırsat bilinirdi…

***
 İl Başkanlarına verilen 

ve tavsiye edilen ilk el kitabı 
(parti tüzük ve programları 
yanında) Mehmed Zahid 
Kotku Hocaefendinin 5 cilt-
lik Tasavvufi Ahlâk kitabı ile 
Diyanet İşleri Eski Başkanı 
Lütfi Doğan Hocamızın 
cihat âyetlerini hâvî (yeşil 
kapaklı!) cihat risalesi idi…

***
‼ Merhum Erbakan 

Hocamız (özel sohbetlerde) 
parti çalışmalarını şöyle 
özetlerdi: “Bizim (parti) 
çalışmalarımızdaki esas ga-
yemiz, en fazla reyi alarak 
iktidara gelip, memlekete ve 
milletimize hizmet etmektir. 
Bizden öncekiler iktidara 
gelmek için parti sistemini 
kurmuşlar… Particilik değil 
de faraza denilseydi ki “en 
fazla yüksek atlayan iktida-
ra gelecek”, o zaman bizler 
de burada parti eğitimi değil 
“en yüksek atlama eğitimi 
yapacaktık” ki, en yüksek 
bizler atlayalım ve iktidara 
Müslümanlar olarak bizler 
gelelim.”

***
Bu yazı serisi devam 

edecek inşallah

Tığlı: Vatandaş 20 Yıl Sonra 
2 Koli Gıdaya Muhtaç

AK Parti’nin 20 yıl önce vatandaşa büyük vaatlerde bulunduğunu belirten Tığlı, 
“Şimdi vatandaşın büyük bölümü sağda solda gıda kolisi arıyor” dedi

AKP İktidarının halkı 
nasıl yoksullaştırdığı ve 
yardıma muhtaç hale 

getirdiği ülkenin her yerinden 
görünüyor” vurgusunu yaptı.

Tığlı, “sözde ‘kimsesizlerin 
kimsesi’ olmak için yola çıkan 
bu zalim ve acımasız iktidar, 
vatandaşını kuru soğan ekmeğe 
muhtaç etmiştir. Ülkeye getir-
dikleri tek zenginlik daha fazla 
muhtaç insan, daha fazla yoksul 

insan ve daha fazla çaresiz 
insandır. Ve 2023-2053 vizyonun 
da AKP’ye muhtaç insan sayısını 
katlamaktır. Tek zenginliğimiz de 
daha fazla fakirliktir. Sosyal yar-
dımların artması ile övünebilecek 
kadar bilgisiz ve bilinçsiz olan bu 
iktidar, yapılan yardımı insanların 
gözünün içine sokabilecek kadar 
onları resimleyecek kadar da 
vicdansızdır.” çıkışını yaptı.   

 CHP Giresun Milletvekili Ne-

cati Tığlı, “Nihayet 20 yıllık AKP 
serüveninin sonuna geldik. Artık 
kimse yardım kolilerine muhtaç 
olmayacak. İnsanları afişe eder 
gibi, yardım dağıtılmayacak. Ya-
pılması gereken yardım da alınan 
yardımda gizli olacak ve bir elin 
verdiğini diğer el görmeyecek. 
Biz istihdam yaratacağız, iş yara-
tacağız ki kimse yardıma muhtaç 
olmasın” açıklamasını yaptı. 

Haber: Hakan Çelebi

Hüseyin Nihal 
Atsız’a Vefa

Topluluk akademik 
danışman Doç. Dr. Meh-
met ÖZMENLİ ve Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Güven 
ÖZDEM’in de kısa birer 
konuşma yaptığı program, 
Gümüşhane Üniversitesi 
akademisyenlerinden Öğr. 
Görevlisi Talat ÜLKER’in 
sunumuyla devam etti.

 ‘Hüseyin Nihal ATSIZ’ın 
eserlerine değinen ve mü-
cadele hayatından örnek-

ler veren Sayın ÜLKER, 
Cumhuriyetin Fikrî Temel-
lerinden Türk Milliyetçiliği 
hakkında bilgiler vererek 
konuşmasının tamamladı.

Öğrencilerin yoğun 
katılımıyla gerçekleşen 
konferansın sonunda Talat 
ÜLKER’e, Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Güven 
ÖZDEM tarafından plaket, 
teşekkür belgesi ve hedi-
yeler takdim edildi.

Sosyal Belediyecilik 
ilkesiyle şehirde büyük 

sosyal yatırımları da hayata 
geçiren Giresun Belediyesi 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara 
desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda, 2019 
yılında Başkan Şenli-
koğlu’nun talimatıyla 
Sosyal Destek Hizmet-
leri Müdürlüğü’ne bağlı 
oluşturulan Evde Bakım 
ve Sağlık Hizmetleri 
Birimi ücretsiz olarak 
vatandaşların ihtiyacını 
gideriyor.

18 kişiden oluşan 
ekip aylık 130 evde 
faaliyetlerini sürdürüyor. 

Ekipler gün boyunca, ihtiyaç 
sahibi kişilerin evlerini temizle-
yerek, yaşam ortamlarını daha 
sağlıklı hale getiriyor.

Yaşlı, engelli ve ihtiyaç sa-

hibi vatandaşların tıraş, banyo 
gibi kişisel bakımları da ekipler 
tarafından yapılırken, talep 
gelmesi halinde tedavi amaçlı 
olarak hastanelere ulaşım des-

teği de sağlanıyor. 
Giresun Belediye 

Başkanı Aytekin Şenli-
koğlu, yaşlı, engelli ve 
kimsesiz vatandaşları 
yalnız bırakmadıklarını 
belirterek: “Ekiplerimiz 
ihtiyaç sahibi vatan-
daşlarımızı belirleyerek 
hazırlanan program 
dahilinde evlerine 
misafir oluyor. Bele-
diyemiz ihtiyaç sahibi 
insanlarımıza bir ses, 

bir soluk olma gayreti içerisin-
dedir. Engelli vatandaşlarımıza 
ve yalnız yaşayan kimsesiz 
insanlarımıza ulaşmaya ve 
yanlarında olmaya devam 
edeceğiz. Belediye olarak 
sosyal belediyecilik anlayışı 
çerçevesinde bundan önce 
olduğu gibi bundan sonra da 
her kesimden vatandaşlarımızı 
kucaklamayı sürdüreceğiz.” 
dedi.

Diğer yandan, Evde Bakım 
ve Sağlık Hizmetleri Birimin-
den destek almak isteyen 
ihtiyaç sahibi vatandaşların 
belediye gelerek veya 444 4 
028 nolu telefonu arayarak 
başvurabilecekleri bildirildi.

BELEDİYE İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN YANINDA “AYLIK 130 EVE GİRİLİYOR”

‘Asla Yalnız Değilsiniz’
BELEDİYE İHTİYAÇ SAHİBİ 130 HANEYE EVDE BAKIM VE SAĞLIK HİZMETİ SUNUYOR

Giresun İl Müftülüğü, “3 
Aralık Dünya Engelliler Günü” 
münasebetiyle sosyal farkındalık 
oluşturmak amacıyla engelli va-
tandaşlara yönelik birçok etkinlik 
düzenledi. İl Müftüsü Ramazan 
Topcan, İl Müftülüğü Engelli 
Koordinatörlüğü organizesinde 
gerçekleştirilen kahvaltı progra-
mında engelli vatandaşlarla bir 
araya geldi.  

İslamiyet’in kuşatıcılığının 
engel tanımaması ilkesiyle eğitim 
ve faaliyetler gerçekleştirdiklerini 
belirten İl Müftüsü Topcan, “Engelli 
vatandaşlarımızı dini hayatla bu-
luşturmak için tüm imkanlarımızı 
seferber etmekteyiz.  

Engellilere ve ailelerine yönelik 
manevi danışmanlık ve rehberlik 
hizmetlerimizin yanı sıra, ‘Kur’an-ı 
Kerim ve adab-ı muaşeret atölye-
si’, ‘Engellilerle çevrim içi ilmihal 
ve tefsir dersleri’, ‘Görme engelli-
lerle yüz yüze ve çevrim içi Braille 
Kur’an-ı Kerim eğitimi’, ‘Görme 
engellilerle çevrim içi tefsir ve kırık 
meal atölyesi’ başta olmak üzere 
birçok eğitim düzenlemekteyiz.  

Tüm engelli vatandaşlarımızı 
Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler 
eğitimi almak üzere İl Müftülüğü 
Engelli Koordinatörlüğümüzce 
açılan kurslara davet ediyorum.” 

dedi. Engelliliğin bir kusur, engel-
sizliğin ise bir üstünlük olmadığını 
vurgulayan Müftü Topcan, “Sevgili 
Peygamberimiz Hz. Muhammed 
(s.a.s.) sabır ve metanetle karşı-
lanan engelliliğin cennete vesile 
olacağını bize bildirmiştir. Söz ve 
davranışlarıyla yolumuzu aydınla-
tan Efendimiz (s.a.s.) engellilere 
öğretmenlik, müezzinlik ve idare-
cilik gibi önemli görevler vermiştir. 
Bugün bizlere düşen en önemli 
vazife Peygamberimizin rehber-
liğinde, engellilerin sorunlarına 
ortak olmak, hayatlarını kolaylaş-
tırmaktır.” diye konuştu. 

ENGELLİLERDEN MÜFTÜ 
TOPCAN’A TEŞEKKÜR 

Ardından söz alan Anadolu 
Engelliler Derneği Başkanı Nihat 
Yayla İl Müftülüğünün düzenledi-
ği eğitimlerin önemine değinerek 
İl Müftüsü Topcan’a teşekkürlerini 
sundu. 

Engellerin birlik ve dayanış-
mayla aşıldığını ifade eden Yay-
la, “Engelsiz yaşam ve engellerin 
ortadan kalkması noktasında 
kurumlar arası iş birliğinin olumlu 
yansımalarını görmeye devam 
ediyoruz.  

Engelli Koordinatörlüğünün 
çalışmalarını takdir ediyoruz. 
Gerçekleştirilen eğitim ve prog-

ramları engellilerimizin mana ve 
gönül dünyasına sunduğu katkı 
nedeniyle çok değerli buluyoruz.  

Göremeyene göz, konuşa-
mayana dil, işitemeyene kulak, 
yürüyemeyene ayak, tutamayana 
el olabilmek gayesiyle atılan her 
adım, her çalışma bizleri memnun 

etmektedir.” dedi. Programa İl 
Engelli Koordinatörü Güler Aydı-
noğlu, gerçekleştirilen eğitimlere 
devam eden engelli kursiyerler, 
engelli dernekleri yöneticileri, sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri, Ke-
şap, Görele, Piraziz ve Bulancak 
ilçelerinden gelen engelliler katıldı. 

Müftülük engellileri unutmadı
İl Müftülüğü, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” etkinlikleri kapsamında engellileri ağırladı
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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

313 Aralık 
2022 Salı www.giresungundem.com

Müftü Topcan 
umrecileri ziyaret etti 

Müftü Topcan umrecilerin 
mutluluğuna ortak oldu

İl Müftüsü Ramazan 
Topcan, umre vazifelerini 
yerine getirerek kutsal 
topraklardan yurda dönen 
vatandaşları evlerinde 
ziyaret etti. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
2022 Yılı Umre Organizas-
yonu kapsamında Espi-
ye’den kutsal topraklara gi-
den 21 kişilik umre kafilesi, 
vazifelerini tamamlayarak 
yurda döndü. 

15 günlük programla 
Espiye’den yola çıkan kafi-
le, kutsal toprakları ziyaret 
ettikten sonra memleketleri-
ne kavuşmanın heyecanını 
yaşadı. 

İl Müftüsü Ramazan Top-
can dünyanın dört bir ya-
nından farklı dil ve renkten 
Müslümanlarla aynı özlem 
ve niyetle umre ibadetini 
tamamlayan vatandaşları 
ziyaret etmenin mutluluğu-
nu yaşadığını ifade etti. 

İnananların umre ibadeti 
ile önemli manevi kaza-
nımlar elde ettiğini belirten 
İl Müftüsü Topcan, “Yolcu-
lukların en anlamlısını ifa 
ederek sağ salim yurda 
dönen vatandaşlarımızın 
mutluluğuna ortak olduk.  

Kardeşlerimiz, peygam-
berlerin tevhit mücadele-

sine şahitlik eden mukad-
des beldelerde, ruhlarını 
tezkiye, nefislerini terbiye 
imkânı bulmuş, geçen yılla-
rın muhasebesini yaparak 
adeta mahşer ve hesap 
gününü prova etmişlerdir. 

Kabe’yi tavaf ederken 
ömür sermayesini Allah’ın 
(c.c.) rızasına uygun yaşa-
mayı tefekkür eden umreci-
lerimiz, Kur’an’ı Kerim’in ilk 
ayetlerinin nazil olduğu Nûr 
Dağı’nı ve hicret yolculu-
ğunda Efendimize (s.a.s) 
sığınak olan Sevr Mağara-
sı’nı ziyaret ederek zah-
metsiz rahmet olmayaca-
ğını müşahede etmişlerdir. 
Mescid-i Nebevi’de Efendi-
miz’i (s.a.s) selamlamanın 
huzuru ve birçok manevi 
kazanımla yurda dönen 
umrecilerimizin ibadetle-
rinin makbul, umrelerinin 
bereketli olmasını Cenab-ı 
Mevla’dan (c.c.) niyaz 
ediyorum.   

Yüce Rabbim, hasret ve 
muhabbetle kutlu yolculuğu 
arzulayan kardeşlerimizin 
de niyetlerini dergâh-ı izze-
tinde kabul eylesin.” dedi. 

Ziyaretten duydukları 
memnuniyeti dile getiren 
umreciler ise Müftü Top-
can’a kutsal topraklardan 
getirdikleri zemzem suyu 
ve hurma ikram etti. 

GESOB Başkanı Kara,zincir marketlerin artık cep telefonu ve beyaz eşya bile satmaya başladığını iddia ederek, 
“Böyle bir ticaret hukuku dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde yok.Ciddi bir düzensizlik var.Tedbir gerekli” dedi

ZiNCiR MARKETLERE
TEPKi BUYUYOR
Giresun Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ali Kara zincir marketlere 
fazla taviz verildiğini ifade ederek yasal tedbir alınmasını istedi

Kara şöyle konuştu, 
“70-80 meslek dalında 
her türlü ürünü satan 

bu marketlerin su, deterjan, yağ 
gibi ürünlerde fiyat birlikteliği 
yapmalarının genel fiyatlarda 
artışa neden olduğunu hükümet 
yetkilileri de artık kabul etmek-
tedir. Bu fiyat artışları maalesef 
vatandaşı, esnafı, tedarikçiyi, 
nihayi tüketiciyi, küçük işletmeci-
leri ve toplumun her türlü kesimini 
doğrudan etkilemektedir. Ticaret 
Bakanlığı bu konuda ısrarla fiyat-
ların düzenlenmesini sağlayıcı 
tedbirler almaya çalışsa da fiyat 
istikrarının kanuni düzenleme 

yapılmadan sağlanması mümkün 
görülmemektedir. Onbinlerce 
işyeri olan ve belirli ürünleri kendi 
markası haline getiren sanki 
içeriği aynı gibi uygun ürünlerin 
satışına da zarar veren uygula-
malar artarak devam etmektedir. 
Vatandaşlarımızın rahat alışveriş 
yapabilmeleri için her işyerine bir 
kolluk kuvveti konulamayacağına 
göre bu konuda ticari düzenle-
melerin şart olduğu vatandaşın 
kaliteyi daha ucuza alabileceği 
bir sistemin gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. 

 Bu tür zincir marketlerde cep 
telefonu, beyaz eşya, elektrikli 

ev aletleri gibi yüksek meblağlı 
garanti kapsamına alınması gere-
ken ürünlerin bile satışı vardır. 
Bunlar çoğunlukla piyasada 
rağbet görmeyen ve düşük kaliteli 
ürünlerdir. Bu ürünler arızalan-
dığında tüketicilerin muhatap 
bulamadığı gibi garanti servisine 
ulaşamayan yada ulaştığı halde 
istediği geri dönüşü alamayan 
çok sayıda tüketici olduğu bilin-
mekte bu tarz durumlarda zincir 
marketler konunun muhatabı 
olmadığı gibi sorunun çözümü 
noktasında da işlevsiz kalınmak-
tadır. Rafta, Standda, reklamlar-
da ve indirim broşürlerinde belirli 

ürünlerle müşteriyi cezbedecek 
şekilde kampanyalar yapılıyor. 
Bir gün bakıyorsunuz ki 100 TL 
lik ürün 30TL ye kadar düşmüş-
tür, böyle bir kâr marjı olamaz. 
Bu marketler bulunduğu sempte 
Pazar yoksa sebze ve meyve 
fiyatlarını da istedikleri gibi ayar-
lıyorlar. 

 Sonuç olarak küçük esna-
fın korunması haksız rekabetin 
önlenmesi ve piyasada fiyat 
istikrarının sağlanması için zincir 
marketlere yönelik düzenlemele-
rin biran önce çıkarılması ülke ve 
millet menfaatindedir.”.

Haber: Fatma Uğurlu

Şenlikoğlu Halkı Dinledi
“VATANDAŞLARIMIZIN YAPILAN HİZMETLERDEN MEMNUNİYETİNİ GÖRDÜKÇE ÇOK MUTLU OLUYORUZ”

Esnafların istek, beklenti 
ve sorunlarını dinleyen 

Başkan Şenlikoğlu alışveriş 
yapan halkla da sohbet edip 
genç, yaşlı herkesin ilgisiy-
le karşılaşırken, sokaktaki 
vatandaşlarla da selamlaşarak 
fotoğraf çektirme isteklerini de 
kırmadı.

Zaman zaman düzenledikleri 
istişare toplantılarının yanında 
ziyaretlerle de esnafın talep-
lerini dinlediklerini belirterek 
Belediye Başkanı Aytekin Şen-
likoğlu: “Belediyemizin hizmet-
lerini, şehrimizdeki gelişmeleri 

ve projelerimizi esnafımızla 
paylaşıyor, istek ve taleplerini 
alıyoruz. Vatandaşlarımızın 
yapılan hizmetlerden memnu-
niyetini gördükçe çok mutlu 
oluyoruz. Hizmetin en iyisine 
layık olan Giresun’umuza hep 
birlikte katkı sunuyoruz. Ça-
lışmalarımız ve ziyaretlerimiz 
artarak devam edecektir. Her 
şey Giresun için.” dedi. 

Esnaflar ise beklentilerini ve 
taleplerini bire bir anlattıkları 
için mutluluklarını dile getire-
rek, ziyaretten dolayı Başkan 
Şenlikoğlu’na teşekkür ettiler.

Birlik Sağlık Sen 
Giresun il Başkanı 
Cengiz Saydere,T-

BMM’ye sunulan yeni paketi 
eleştirdi.

Saydere, “Bulunduğu iş 
Kolunda % 2 örgütlenmesini 
tamamlayamayan sendikalara 
toplu sözleşme İkramiyesinin 
ödenmemesini öngören yasa 
tasarının verildiği ve Meclis 
Gündemine geldiği iddia edil-
mektedir. Siyasi partilerin emir 
eri olan sendikalar Umudunu 
Yine yüzdelik Baraja bağla-
dılar. Danıştay’ın oy birliği ile 
iptal ettiği konuyu siyasilere 
baskı yaparak tekrar gündeme 
getirmek bulanık suda balık 
avlama çabasıdır. Sendika-
ların Siyasi otorite değişirse 
üyelerin hızla dağılacağı daha 

değişmeden bile çözülmenin 
hızla başlaması acaba bu 
barajla kurtarabilir miyiz çaba-
sından ibarettir.”dedi.Saydere 
şöyle konuştu

“Öncelikle söylemem gere-
kir ki Sendikalar İşine gücüne 
baksın .Bakın Geçtiğimiz 
Günlerde açıklanan enflasyon 
rakamları ile ilgili tek bir söz 
edemeyen sendikaların yöne-

ticileri konu % 2 olunca tarihi 
kazanımmış gibi sosyal med-
yalarından yayınlar yapıyorlar.

SENDİKALARIN ÇOĞAL-
MASININ NEDENİ SİYASE-
TE TESLİM OLAN YETKİLİ 
SENDİKALARDIR

Bu kadar Sendikaların 
çoğalmasının en büyük nedeni 
siyasete teslim olmuş sendika-
lardır. Sendikalar işleriyle güç-
leriyle ilgilenseler memurun 
derdiyle dertlenseler ebetteki 
bu kadar sendikanın çoğalma-
sı mümkün değil. 

Meclis Gündemine getirilen 
Bu karar Sayın Cumhurbaşka-
nımızın Bir Oy bile bizim için 
kıymetli diye demeç vermesin-
den anlıyoruz ki % 2 Barajın 
altında kalan ve binlerce çalı-
şanı ilgilendiren bir konuda sağ 

duyulu davranarak bu kararın 
meclisten geçirilmesine izin 
vermeyeceğini düşünmekteyiz.

1 KG PEYNİR PARASINA 
MEMURLARIN İRADELE-
RİNE İPOTEK KOYMAYA 
ÇALIŞIYORLAR

Keza Bu karar Anayasal 
Hak olan sendikalaşmaya da 
aykırıdır. Memurlara Üç ayda 
bir Devlet hazinesinden toplu 
sözleşme adı altında ödenen 1 
Kg Peynir parasına Özgür ira-
delerine bağımsız tercihlerine 
Pranga vuracaklarını sananlar 
büyük gaflet içindedirler. Daha 
Önce % 1 denediler yıkama-
dılar Şimdi % 2 yarın bilmem 
Yüzde Kaç .Artık bu sendi-
kalara kırmızı kart gösterme 
zamanı gelmiştir.” 

Haber: Mustafa Cici

Saydere’den Yüzde 2 
Örgütlenme Tepkisi

SAYDERE: YETKİLİ SENDİKA EMEKLİNİN MEMURUN DER-
DİYLE İLGİLENECEĞİNE KENDİ BEKASININ PEŞİNE DÜŞTÜ.

Giresun’da otomobil ile 
kamyonetin çarpışması
sonucu 5 kişi yaralandı
Giresun’un Keşap 

ilçesinde mey-
dana gelen trafik kaza-
sında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 
Karadeniz Sahil Yo-
lu’nun Yolağzı köyü 
mevkisinde, Bahadır 
Mirasyedi’nin kullandığı 
34 EBA 752 plakalı oto-
mobil, aynı istikamette 
seyreden İzzet Şahin 
yönetimindeki 61 PE 

447 plakalı kamyonete 
arkadan çarptı.

Kazada otomobil 
sürücüsü Mirasyedi ile 
araçlarda bulunan Eda 
ve Sedat Küçükler, Ab-
dullah ve Emine Şahin 
yaralandı.

Yaralılar, Giresun’da-
ki hastanelerde tedavi 
altına alındı.

GİRESUN (AA)

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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İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Millî Görüş Mektebindeki 
eğitime, samimiyete ve 
kardeşliğe hasretiz… (1)

Günümüzdeki siyasî 
tartışmaları (hususen parti 
liderlerinin rakiplerine karşı 
konuşma üsluplarını) gö-
rünce; hem bugünkü siyasî 
yapının içerisinde bizim gi-
bilerin yeri olmadığını daha 
iyi anlıyor hem de geçmiş 
anıları hatırlayarak teselli 
olmaya çalışıyoruz…

***
  “Bugünkü siyasî 

yapının içerisinde bizim 
gibilerin yeri yoktur” tespiti-
miz, “Müslümanlar siyasetle 
ilgilenmemelidir” şeklinde 
anlaşılmamalı; aksine 
merhum Erbakan Hocamı-
zın “Siyasetle ilgilenmeyen 
Müslümanı, Müslümanla 
ilgilenmeyen siyasetçi yöne-
tir” vecizesi doğru okunmalı 
ve gereği de yapılmalıdır?.. 

‼Ama kimlerle ve nere-
de?.. İşte cevabını aradı-
ğımız, lâkin henüz tatmin 
edici bir cevap bulamadığı-
mız soru?..

***
Hey gidi o günler hey!.. 
- Özellikle 70’li, 80’li 

yıllardaki samimiyet ve 
kardeşliğe muhtacız!..

- Sayımız azdı, para 
yoktu. Altımızda özel ara-
balarımız yoktu. Lakin çok 
mutluyduk. 

- Seçim çalışmaları-
na cenge gider gibi gider, 
seçim çalışmalarındaki har-
camalarımızı sadaka olarak 
görürdük.

- ‼Seçimlerde aday 
olmak; makam ve mevki 
sahibi olmak için değildi. 
Hakkı anlatmak için, mevcut 
iktidarın ülke ve millet aley-
hine icraatlarını anlatmak 
için bir fırsat bilinirdi…

***
 İl Başkanlarına verilen 

ve tavsiye edilen ilk el kitabı 
(parti tüzük ve programları 
yanında) Mehmed Zahid 
Kotku Hocaefendinin 5 cilt-
lik Tasavvufi Ahlâk kitabı ile 
Diyanet İşleri Eski Başkanı 
Lütfi Doğan Hocamızın 
cihat âyetlerini hâvî (yeşil 
kapaklı!) cihat risalesi idi…

***
‼ Merhum Erbakan 

Hocamız (özel sohbetlerde) 
parti çalışmalarını şöyle 
özetlerdi: “Bizim (parti) 
çalışmalarımızdaki esas ga-
yemiz, en fazla reyi alarak 
iktidara gelip, memlekete ve 
milletimize hizmet etmektir. 
Bizden öncekiler iktidara 
gelmek için parti sistemini 
kurmuşlar… Particilik değil 
de faraza denilseydi ki “en 
fazla yüksek atlayan iktida-
ra gelecek”, o zaman bizler 
de burada parti eğitimi değil 
“en yüksek atlama eğitimi 
yapacaktık” ki, en yüksek 
bizler atlayalım ve iktidara 
Müslümanlar olarak bizler 
gelelim.”

***
Bu yazı serisi devam 

edecek inşallah

Tığlı: Vatandaş 20 Yıl Sonra 
2 Koli Gıdaya Muhtaç

AK Parti’nin 20 yıl önce vatandaşa büyük vaatlerde bulunduğunu belirten Tığlı, 
“Şimdi vatandaşın büyük bölümü sağda solda gıda kolisi arıyor” dedi

AKP İktidarının halkı 
nasıl yoksullaştırdığı ve 
yardıma muhtaç hale 

getirdiği ülkenin her yerinden 
görünüyor” vurgusunu yaptı.

Tığlı, “sözde ‘kimsesizlerin 
kimsesi’ olmak için yola çıkan 
bu zalim ve acımasız iktidar, 
vatandaşını kuru soğan ekmeğe 
muhtaç etmiştir. Ülkeye getir-
dikleri tek zenginlik daha fazla 
muhtaç insan, daha fazla yoksul 

insan ve daha fazla çaresiz 
insandır. Ve 2023-2053 vizyonun 
da AKP’ye muhtaç insan sayısını 
katlamaktır. Tek zenginliğimiz de 
daha fazla fakirliktir. Sosyal yar-
dımların artması ile övünebilecek 
kadar bilgisiz ve bilinçsiz olan bu 
iktidar, yapılan yardımı insanların 
gözünün içine sokabilecek kadar 
onları resimleyecek kadar da 
vicdansızdır.” çıkışını yaptı.   

 CHP Giresun Milletvekili Ne-

cati Tığlı, “Nihayet 20 yıllık AKP 
serüveninin sonuna geldik. Artık 
kimse yardım kolilerine muhtaç 
olmayacak. İnsanları afişe eder 
gibi, yardım dağıtılmayacak. Ya-
pılması gereken yardım da alınan 
yardımda gizli olacak ve bir elin 
verdiğini diğer el görmeyecek. 
Biz istihdam yaratacağız, iş yara-
tacağız ki kimse yardıma muhtaç 
olmasın” açıklamasını yaptı. 

Haber: Hakan Çelebi

Hüseyin Nihal 
Atsız’a Vefa

Topluluk akademik 
danışman Doç. Dr. Meh-
met ÖZMENLİ ve Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Güven 
ÖZDEM’in de kısa birer 
konuşma yaptığı program, 
Gümüşhane Üniversitesi 
akademisyenlerinden Öğr. 
Görevlisi Talat ÜLKER’in 
sunumuyla devam etti.

 ‘Hüseyin Nihal ATSIZ’ın 
eserlerine değinen ve mü-
cadele hayatından örnek-

ler veren Sayın ÜLKER, 
Cumhuriyetin Fikrî Temel-
lerinden Türk Milliyetçiliği 
hakkında bilgiler vererek 
konuşmasının tamamladı.

Öğrencilerin yoğun 
katılımıyla gerçekleşen 
konferansın sonunda Talat 
ÜLKER’e, Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Güven 
ÖZDEM tarafından plaket, 
teşekkür belgesi ve hedi-
yeler takdim edildi.

Sosyal Belediyecilik 
ilkesiyle şehirde büyük 

sosyal yatırımları da hayata 
geçiren Giresun Belediyesi 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara 
desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda, 2019 
yılında Başkan Şenli-
koğlu’nun talimatıyla 
Sosyal Destek Hizmet-
leri Müdürlüğü’ne bağlı 
oluşturulan Evde Bakım 
ve Sağlık Hizmetleri 
Birimi ücretsiz olarak 
vatandaşların ihtiyacını 
gideriyor.

18 kişiden oluşan 
ekip aylık 130 evde 
faaliyetlerini sürdürüyor. 

Ekipler gün boyunca, ihtiyaç 
sahibi kişilerin evlerini temizle-
yerek, yaşam ortamlarını daha 
sağlıklı hale getiriyor.

Yaşlı, engelli ve ihtiyaç sa-

hibi vatandaşların tıraş, banyo 
gibi kişisel bakımları da ekipler 
tarafından yapılırken, talep 
gelmesi halinde tedavi amaçlı 
olarak hastanelere ulaşım des-

teği de sağlanıyor. 
Giresun Belediye 

Başkanı Aytekin Şenli-
koğlu, yaşlı, engelli ve 
kimsesiz vatandaşları 
yalnız bırakmadıklarını 
belirterek: “Ekiplerimiz 
ihtiyaç sahibi vatan-
daşlarımızı belirleyerek 
hazırlanan program 
dahilinde evlerine 
misafir oluyor. Bele-
diyemiz ihtiyaç sahibi 
insanlarımıza bir ses, 

bir soluk olma gayreti içerisin-
dedir. Engelli vatandaşlarımıza 
ve yalnız yaşayan kimsesiz 
insanlarımıza ulaşmaya ve 
yanlarında olmaya devam 
edeceğiz. Belediye olarak 
sosyal belediyecilik anlayışı 
çerçevesinde bundan önce 
olduğu gibi bundan sonra da 
her kesimden vatandaşlarımızı 
kucaklamayı sürdüreceğiz.” 
dedi.

Diğer yandan, Evde Bakım 
ve Sağlık Hizmetleri Birimin-
den destek almak isteyen 
ihtiyaç sahibi vatandaşların 
belediye gelerek veya 444 4 
028 nolu telefonu arayarak 
başvurabilecekleri bildirildi.

BELEDİYE İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN YANINDA “AYLIK 130 EVE GİRİLİYOR”

‘Asla Yalnız Değilsiniz’
BELEDİYE İHTİYAÇ SAHİBİ 130 HANEYE EVDE BAKIM VE SAĞLIK HİZMETİ SUNUYOR

Giresun İl Müftülüğü, “3 
Aralık Dünya Engelliler Günü” 
münasebetiyle sosyal farkındalık 
oluşturmak amacıyla engelli va-
tandaşlara yönelik birçok etkinlik 
düzenledi. İl Müftüsü Ramazan 
Topcan, İl Müftülüğü Engelli 
Koordinatörlüğü organizesinde 
gerçekleştirilen kahvaltı progra-
mında engelli vatandaşlarla bir 
araya geldi.  

İslamiyet’in kuşatıcılığının 
engel tanımaması ilkesiyle eğitim 
ve faaliyetler gerçekleştirdiklerini 
belirten İl Müftüsü Topcan, “Engelli 
vatandaşlarımızı dini hayatla bu-
luşturmak için tüm imkanlarımızı 
seferber etmekteyiz.  

Engellilere ve ailelerine yönelik 
manevi danışmanlık ve rehberlik 
hizmetlerimizin yanı sıra, ‘Kur’an-ı 
Kerim ve adab-ı muaşeret atölye-
si’, ‘Engellilerle çevrim içi ilmihal 
ve tefsir dersleri’, ‘Görme engelli-
lerle yüz yüze ve çevrim içi Braille 
Kur’an-ı Kerim eğitimi’, ‘Görme 
engellilerle çevrim içi tefsir ve kırık 
meal atölyesi’ başta olmak üzere 
birçok eğitim düzenlemekteyiz.  

Tüm engelli vatandaşlarımızı 
Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler 
eğitimi almak üzere İl Müftülüğü 
Engelli Koordinatörlüğümüzce 
açılan kurslara davet ediyorum.” 

dedi. Engelliliğin bir kusur, engel-
sizliğin ise bir üstünlük olmadığını 
vurgulayan Müftü Topcan, “Sevgili 
Peygamberimiz Hz. Muhammed 
(s.a.s.) sabır ve metanetle karşı-
lanan engelliliğin cennete vesile 
olacağını bize bildirmiştir. Söz ve 
davranışlarıyla yolumuzu aydınla-
tan Efendimiz (s.a.s.) engellilere 
öğretmenlik, müezzinlik ve idare-
cilik gibi önemli görevler vermiştir. 
Bugün bizlere düşen en önemli 
vazife Peygamberimizin rehber-
liğinde, engellilerin sorunlarına 
ortak olmak, hayatlarını kolaylaş-
tırmaktır.” diye konuştu. 

ENGELLİLERDEN MÜFTÜ 
TOPCAN’A TEŞEKKÜR 

Ardından söz alan Anadolu 
Engelliler Derneği Başkanı Nihat 
Yayla İl Müftülüğünün düzenledi-
ği eğitimlerin önemine değinerek 
İl Müftüsü Topcan’a teşekkürlerini 
sundu. 

Engellerin birlik ve dayanış-
mayla aşıldığını ifade eden Yay-
la, “Engelsiz yaşam ve engellerin 
ortadan kalkması noktasında 
kurumlar arası iş birliğinin olumlu 
yansımalarını görmeye devam 
ediyoruz.  

Engelli Koordinatörlüğünün 
çalışmalarını takdir ediyoruz. 
Gerçekleştirilen eğitim ve prog-

ramları engellilerimizin mana ve 
gönül dünyasına sunduğu katkı 
nedeniyle çok değerli buluyoruz.  

Göremeyene göz, konuşa-
mayana dil, işitemeyene kulak, 
yürüyemeyene ayak, tutamayana 
el olabilmek gayesiyle atılan her 
adım, her çalışma bizleri memnun 

etmektedir.” dedi. Programa İl 
Engelli Koordinatörü Güler Aydı-
noğlu, gerçekleştirilen eğitimlere 
devam eden engelli kursiyerler, 
engelli dernekleri yöneticileri, sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri, Ke-
şap, Görele, Piraziz ve Bulancak 
ilçelerinden gelen engelliler katıldı. 

Müftülük engellileri unutmadı
İl Müftülüğü, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” etkinlikleri kapsamında engellileri ağırladı
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

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

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

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

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

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

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

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

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

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

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

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

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

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

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

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

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

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

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

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

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
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BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

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

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

1 2

3
4 5

Her 
türlü insert 
tasarımızın 

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

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

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

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

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

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

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

Merhaba sevgili dostlar, 
Merhaba değerli canlar, 
Tarihsel içerikli sohbetler 

canınızı sıksa da... 
Bundan 40 küsur yıl önce 

‘Yerli Malı Kullanma’ sevdası, 
yapılan süslü reklamlarla rafa 
kaldırılsa da... 

Bugünkü sohbetimiz; 
Bundan 93 yıl önce yola 

çıkan ‘Yerli Malı Kullan’ 
öyküsü üzerine bir sohbet 
olacak... 

Yıl; 1929 
Cumhuriyet henüz altı 

yaşındadır... 

Dünyada ekonomik bir 
buhran başlamıştır... 

Ve belli ürünler dışarıdan 
satın alındığı için; 

Türk lirasının değeri de 
gün geçtikçe düşmektedir... 

Ve; 
‘Tam bağımsızlığın, ancak 

ekonomik bağımsızlıkla’ 
olduğunu çok iyi bilen M. 
Kemal Atatürk’ün önerisiyle 
18 Aralık 1929 yılında ‘Milli 
İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’ 
kurulur... 

Ve ilk üyesi de Mustafa 
Kemal olur... 

İktisat Cemiyeti kurulur-ku-
rulmaz; 

‘Herkesin ‘yerli ürünleri’ 
satın alması tavsiye edilir... 

‘Yerli malı Türkün malı, her 
Türk onu kullanmalı’ denir... 

Kısacası; 
Hem Türk parasının değe-

rinin korunması hesap edilir... 
Ve hem de ‘yerli malı’ 

kullanıldığı için tasarrufa 
geçilir... 

Ve işin en düşündürücü 
yanı da; 

O buhran ve bunalım 
günlerinde ne yapacağını 
bilemeyen... 

Üç kuruş yardım alabilmek 
için bizi günlerde kapısında 
bekleten ABD bizim bu pro-
jemizi örnek alıyor ve 1936 
yılında o da ‘yerli malı kullan’ 
kampanyası başlatıyor... 

Peki, buhranlı yıllarda 
yapılan tasarruflarla ne yapı-
lıyor? 

1929 yılından, Atatürk’ün 
ölüm tarihi olan 1938 yılında 
kadar ‘yerli malı kullanımı 
ve tasarrufla  tam 33 fabrika 
kuruluyor... 

(Atatürk döneminde bunun 
toplamı 46 fabrika) 

Ve ‘Yerli Malı’ kullanma 
1929 yılında başlıyor; 

1946 yılında ‘Yerli Malı 
Haftası’ kutlamalarına dönü-

şüyor... 
1983 yılında da ‘Tutum ve 

Yatırım’ sözcükleri de ilave 
ediliyor... 

Ancak; 
ABD’lilerin ‘bizim çocuklar’ 

dediği yöneticiler ‘yerli malı’ 
sözüne ‘tutum ve yatırım’ 
sözlerini ekliyorlar eklemesi-
ne de... 

Tutumları; 
Dışarıdan ‘satın almaları’ 

zenginleştiriyorlar ve ‘yatırım’ 
sözcüğüyle bilumum ‘yerli 
ürünleri’ ters köşeye yatırı-
yorlar... 

Ve kamusal değil, kal-
kınması gereken bireyleri 
kalkındırıyorlar... 

Peki, 1929 yılında ‘yerli 
malı’ kullanma öyküsüne ve 
üretim biçimine hiç sahip 
çıkan olmadı mı? 

Olmaz olur mu? oldu tabi.. 

Sahip çıkanları hemen 
söyleyelim; 

Büyük coşkularla açılan, 
ancak tam erginliğe ulaşa-
cağı sırada (bizden ‘yerli 
malı kullanma’ rolü çalan) 
ABD’nin baskısıyla kapısına 
kilit takılan Köy Enstitüleri 
sahip çıkmıştı yerli üretim 
biçimine... 

Birde ‘vatan ve mülkiyet 
düşmanı’ diye suçlanan 68 
kuşağının devrimci gençleri 
sahip çıkmıştı... 

Hatta bu konuda Türkiye 
Devrimci Gençlik Federas-
yonu DEV-GENÇ bu konuda 
halka şöyle bir ‘Bildiride’ 
dağıtmıştı; 

“Mustafa Kemal’in Kur-
tuluşçu döneminden kalan, 
fakat sonra yozlaştırılarak 
göstermelik bir hale getirilen 
‘Yerli Malı Haftası’ devrimci 

gençlik tarafından tekrar ele 
alınmıştır.” 

Başka? 
Bu ülkenin ‘bağımsızlığı 

ve mutluluğu’ için boynunun 
yağlı urganlara uzatan Deniz 
Gezmiş ve arkadaşları 1 Ka-
sım 1968 yılında göstermelik 
mi başlatmıştır; 

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİ-
YE İÇİN MUSTAFA KEMAL 
YÜRÜYÜŞÜNÜ? 

Hadi ‘dünü’ bırakalım, ya-
şadığımız bugüne bakalım; 

Hala kimler ‘Yerli Malı’ 
kullanmayı savunmakta? 

Kimler ‘yabancı markala-
rın’ peşinden koşmakta?

Hangi güçler, sabah-ak-
şam pompaladıkları rek-
lamlarla gençlerin beynini 
bulandırmakta? 

Ve en önemlisi de; 
Yıllardın bıkıp usanmadan 

‘eğitim üretim için olmalı’ sö-
zünü kimler tekrarlamakta? 

Ve kimler bu sözü ‘kulak 
arkası edip’ savsaklamada 
veya birilerinin çıkarı için 
kulak asmamakta? 

Buyurun; 
Şimdi söz sırası sizin... 
Yarın tekrar görüşmek 

üzere; 
Şimdilik hoş ve hoşça, 

sağlıkla kalın...

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

15. HAFTA

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

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

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

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

19. HAFTA

2022-2023 Sezonu Spor Toto 
Süper Lig İlk Yarı Fikstürü

Büyükekşi, yaptığı 
açıklamalarda Süper 
Lig’in ikinci yarısın-

da hayata geçecek olan yeni 
uygulamayı da duyurdu. Dün-
ya Kupası arasında Katar’a 
giderek bir takım incelemeler 
yaptığını belirten Mehmet Bü-
yükekşi, uzatma dakikalarıyla 
ilgili verilen bir kararı açıkladı. 
Dünya Kupası’nda özellikle 
grup aşamasında uzatma 
dakikalarının bir hayli fazla 
olması dikkat çekmiş ve topun 
oynanmadığı sürenin VAR 
tarafından hesaplanarak ha-
keme iletildiği aktarılmıştı. TFF 

Başkanı Mehmet Büyükekşi 
Süper Lig’in başlamasıyla 
birlikte bu uygulamanın hayata 
geçirileceğini duyurdu. 

Büyükekşi açıklamalarında şu 
ifadeleri kullandı. 

‘İNCELEME YAPTIK  
3 TANE KONU VAR’

Açılış maçına gittim; Katar 
– Ekvador. Sonra Hollanda 
– Senegal maçını izledim. 1 
saat mesafede iki stadyuma 
da ulaştık. Açılış maçında 
birçok devlet başkanı olduğu 
için bir miktar trafik problemi 
oldu ama ikinci maçta ya-

şamadık bunu. Stadyumlar 
gayet güzel. Hiçbir sorun yok. 
Su molası bile vermiyorlar. 
Türkiye’de ağustos eylülde 
su molası verdik. Havada da 
sıkıntı yaşanmadı. Mevsim de 
kasım aralık olunca doğru bir 
mevsim oldu. Her zamankinin 
dışına çıkıldı. Haziran ayında 
yapılan Dünya Kupaları, ligler 
kesintiye uğratılarak yapıldı. 
Final için yeniden Katar’da 
olacağız. FIFA, bir takım 
yeni uygulamalar yaptı. Yarı 
otomatik ofsayt sistemi de var. 
İnceleme yaptık, araştırıyoruz. 
3 tane konu var.” 

‘KRONOMETRE 
VAR ODASINDA 
TAKİP EDİLİYOR’

 ”Bunlardan bir tanesi, çipli 
top. Top, kale çizgisinden çıktı mı 
çıkmadı mı derken gol atıldı. Çipli 
top marifetiyle verdi. Bir de yarı 
otomatik ofsayt sistemi. Bir tane 
daha var. Bunu ikinci devre uy-
gulayacağız. Bu maç niye 3-5-7 
dakika uzadı deniliyordu. Süreyle 
ilgili hassasiyet var. Kronometre 
VAR odasında takip ediliyor. Ben 
bunu MHK başkanımıza söyle-
diğimde ‘Olmaz. Orta hakemin 
ve 4. hakemin sorumluluğun-

da’ demişti. Bir maç 10 dakika 
uzatılması gerektiğinde 6 dakika 
uzatılıyordu, 6 olması gerekirken 
8 uzuyordu. Dünya Kupası’nda 
gördükten sonra AVAR bu görevi 
yapacak. Süreyi tutacak. Bunu 
kamuoyuna duyuralım. Vakit 
geçirmek için futbolcular çeşitli 
şekilde zaman geçiriyor. Ne 
kadar zaman duruyorsa, o kadar 
uzayacak. Dünya Kupası’ndaki 
gibi 15 dakikaysa 15 dakika. 
Bunu uygulamaya başlıyoruz. 

‘YARI OTOMATİK OF-
SAYT BİRAZ MALİYETLİ’ 

”Yarı otomatik ofsayt siste-

minin ayrı bir maliyeti var. 1.5 
milyon euro ilave yük getiriyor. 
Çipli top için herhangi bir şey 
olmadı şu ana kadar. Dünya 
Kupası bittikten sonra faydaları 
zararları daha çok ortaya çıka-
cak. Mutabık kalırsak kulüplerle, 
bir sonraki yıl uygulamaya soku-
labilir. Birçok ülke adım atarsa, 
bu teknolojinin maliyeti de 
düşecektir. Hem çipli top, hem 
yarı otomatik ofsayt  sistemi 
için araştırmaları sürdüreceğiz. 
Ben geldiğimden beri futbolda 
teknoloji ve dijitalleşme olmazsa 
olmazım diyorum. Bu iki uygula-
ma da en güzel örneği.”

BiZiM NEYiMiZ EKSiK?
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Katar’da düzenlenen

Dünya Kupası’ndaki dikkat çeken uygulamayı Süper Lig’de uygulayacaklarını duyurdu

Köse, Yozgat’tan ayrıldı

Şafak Yurt 
anısına düzenlendi

Türkiye Futbol 
Antrenörleri Der-

neği (TÜFAD) Giresun 
Şubesi, Sürekli Antrenör 
Gelişim Seminerini bu yıl 
eski profesyonel futbolcu 
ve hakemlerden Şafak 
Yurt adına düzenlendi. 
12 Aralık 2022 Pazartesi 
günü Giresun Belediyesi 
İmar Müdürlüğü Toplantı 
Salonu’nda düzenlenen 
seminer saat 09.30’da 
Saygı Duruşu, İstiklal 
Marşımızın okunması ve 
plaket sunumuyla başladı. 
Açılış konuşmasını TÜFAD 
Başkanı Hasan Ali Tek 
yaptı.

Seminere Gökhan İpe-
koğlu, Kıvanç Semiz, Ne-
cati Gürses, Musa Cengiz 
Demir ve Ekrem Akbuğa 
eğitimci olarak katıldılar.

Görelespor’un alt yapı-
sından yetişen başarılı file 
bekçisi Sadık Köse, Sezon 
başı anlaştığı Bölgesel 

Amatör Lig Yozgatspor 
1959 Spor’dan ayrıldı. 

Sadık Köse, “Sezon 
başı anlaştığım Yozgatspor 
1959 Fk’dan kendi isteğim 
doğrultusunda ayrılmış 
bulunmaktayım. Başta 
başkanımız Kazım Arslan 
olmak üzere büyük Yozgat 
halkına ve taraftarına te-
şekkür ederim. Geri kalan 
maçlarda başarılar dilerim. 
Sağlıcakla kalın“ ifadelerini 
kullandı.

Bulancak Ek saha açıldı
Bulancak Ek Saha olarak bilinen sente-

tik sahanın zemin değişimi, aydınlatma ve 
tel örgü yenilenme işlemi sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 
ihalesi yapılan Bulancak sentetik yüzeyli 
futbol sahası zemin değişimi ve aydın-
latma yapım işinin ihalesi 3.239.000 
TL+KDV bedelle ihale edilmişti.

Saha bu hafta sonu itibariyle maçla-
ra ev sahipliği yaparak hizmet vermeye 
devam edecek.

2022- 2023 Eğitim Öğretim Yılı 
Okul Sporları Badminton Gençler 
Kız-Erkek İl Birinciliği, Aksu Şe-
hit Hakan Gemici Ortaokulu Spor 
Salonu’nda 15 okul takımı ve 150 
sporcunun katılımıyla tamamlandı. 
Her iki kategoride de Giresun Spor 
Lisesi şampiyonluk ipini göğüsledi.

Derece elde eden okullara kupa 
ve madalya takdim edildi.

İl Birinciliği müsabakaları sonunda 
derece elde eden ve katılım sağla-
yan tüm sporcu, antrenör ve okul 
takımlarımızı tebrik ederiz.

13-15 Ocak 2023 tarihleri ara-
sında Giresun’da organize edilecek 
olan Badminton Gençler Grup Mü-

sabakalarında ilimizi temsil edecek 
Giresun Spor Lisesi Kız-Erkek takı-
mımıza başarılar dileriz.

KIZLAR SIRALAMA
1.GİRESUN SPOR LİSESİ, 

2. BULANCAK BAHÇELİEVLER 
ŞEHİT MEHMET BAYAR ANADOLU 
LİSESİ, 3.GÖRELE NİHAT GÜREL 
FEN LİSESİ, 4.HAMDİ BOZBAĞ 
ANADOLU LİSESİ.

ERKEKLER SIRALAMA
1.GİRESUN SPOR LİSESİ, 

2.YEŞİL GİRESUN MESLEKİ VE 
TEKNİK ANADOLU LİSESİ, 3.PİRA-
ZİZ İSMAİL YÜCEL MESLEKİ VE 
TEKNİK ANADOLU LİSESİ, 4.PİRA-
ZİZ ANADOLU LİSESİ.

BADMiNTON ONLARADAN SORULUYOR!



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: 613 Aralık 2022 Salı
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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
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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
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Alt Lig
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BEŞİKTAŞ A.Ş. ..........................(ERTELENDİ) .............. FRAPORT TAV ANTALYASPOR
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İSTANBULSPOR A.Ş. ................................0 - 1 ..............................ATAKAŞ HATAYSPOR

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

FIRAT AKYOL TV
YOUTUBE KANALI

Dünyaya Açılan Pencereniz
Sizin Kanalınız

YouTube

ABONE OLMAYI UNUTMAYIN!

Amberçay Eynesil 
Belediyespor’a yurt-
dışındaki hemşerileri-
mizden maddi destek 
yağıyor. 3.Ligde müca-
dele eden İlçe ekibinde 
, kulüp resmi sayfasın-
dan maddi destekte 
bulunanların isimlerini 
duyururken, desteğin 
sürdüğü de ifade edildi. 
“Bu şehre yalnızlık hiç 
çökmesin diye, yanımız-
da olan taraftarlarımıza 
ve hemşehrilerimize 
teşekkürler. Zorlu 3. Lig 

sezonunda haydi şimdi 
sende ses ver.” ifadele-
rini kullanan Amberçay 
Eynesil Belediyespor’a 
şu ana kadar destekte 
bulunanların isimleri 
şöyle: Mustafa Çoban 
100 euro, Soner Mucuk 
100 euro, Ramazan Ke-
mal 100 euro, Yıldıray 
Karabektaş 100 euro, 
Ümit Abanoz 100 euro, 
Ümit Küçük 100 euro, 
Uğur Kemal 100 euro, 
Ömer Beşli 100 euro, 
Coşkun Kurtal 100 euro. 

EYNESiL 
BELEDiYESPOR’A 
DESTEK OLDULAR

Bölgesel Amatör Lig 
(BAL) 4. Grubunda 
mücadele eden Gö-

relespor’un 17-24 Aralık 2022 
tarihlerinde yapılacak olan 
olağanüstü Genel Kurulda 
başkan adaylığını açıklayan 

Uğur Erbaş “Başkanlık seçimi-
ni göğüsleyip Görelespor’u en 
İyi yere getireceğimize ekibim-
le birlikte söz veriyorum“ dedi. 

Erbaş “Her kesimden 
Görelespor’umuzu daha İyi 
Yerlere Getirmek İcin Siyaset 

Karıştırmadan Her Kesimden 
Arkadaşlarımızla Ve Gurbete 
Olan Tüm Hemşerilerimizin 
Görelespor’a Destek Olmaları-
nı Bizi Destelemelrini İstiyoruz 
Görele Belediye Başkanı Tolga 
Erener’e de Bizzat Maddi 

Ve Manevi Desteklerini Her 
zaman Sürdüreceğini Bizim 
Arkamızda Olacağını ve Yapı-
lacak Başkanlık Seçimini Gö-
ğüsleyip Görelespor’u En İyi 
Yere Getireceğimize Ekibimle 
Söz Veriyorum “ dedi. 

UGUR ERBAS NE
iCiN SOZ VERDi?
Bölgesel Amatör Kümede kalmaya çalışan Görelespor’da yaklaşan

başkanlık seçimi öncesi hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.

23 ARALIK YAKLASIYOR!

Kulüplerin kriterleri yerine getirip 
TFF’ye başvurarak Ulusal Kulüp 
Lisans’ı alması için son başvurunun 
23 Aralık olduğu bildirildi. Türkiye’deki 
bazı futbol kulüpleri bu başvuruyu ya-
pıp lisansını alırken, çok sayıda kulüp 
ise başvuruda bulunmadı. Bu kulüple-
rin içinde Giresunspor da bulunuyor. 

Bu nedenle de TFF 21 Mayıs’taki baş-
vuru süresini önce 24 Eylül’e sonra da 
23 Aralık’a erteledi. Kulüpler özellikle 
mali kriterleri yerine getiremediği için 
başvuruyu yapamıyor. TFF geçtiği-
miz sezonlarda birçok kulübe Ulusal 
Kulüp Lisansı alamadığı gerekçesiyle 
3 puan silme cezası vermişti.


