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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

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI
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GİRESUN BELEDİYE 
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DEPREME NASIL 
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31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler
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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 
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ
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VURMA AVCI 
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Palyatif Bakım

PİKOLA FUTBOL 
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ÖĞRENİYORLAR
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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
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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.
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YOK MU?..
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FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 
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“BUYRUN BİR 
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Vivelka Güzellik Merkezi sahibi Mine Çakırmelikoğlu Kurt ile samimi bir röportaj gerçekleştirdik. 
Sorularımıza içtenlikle cevap veren Mine hanım kapılarının herkese açık olduğu belirtti.  
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(Yazısı Sayfa 5'te) (Yazısı Sayfa 3'te

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Karadeniz Bölgesi Programı kap-
samında Giresun İl Divanına katılan 
Yayla, ““Asgari ücretliye yapılan 
yüzde 50’nin üzerinde zammı son 
derece gerekli ve yerinde görüyoruz. 
Bir taraftan bu iyileştirmenin suni 
piyasa koşullarında yok edilmemesi 
için gerekli tedbirlerin alınmasını 
diğer taraftan aynı oranda iyileştir-
menin başta memurlar olmak üzere 
sabit gelirli tüm kesimlere yaygınlaştı-
rılmasını bekliyoruz. 2022 Kasım ayı 
itibariyle 11 aylık enflasyon %62,35, 
yıllık enflasyon ise %84,39 olarak 
gerçekleşirken, devletin alacaklarına 
yönelik yeniden değerleme oranı da 
%122,93 olarak belirlenmiştir. 2’DE

‘GEREKLi TEDBiRLER ALINMALIDIR’
Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla Giresun’da önemli mesajlar verdi

ÇKS için son tarih 31 Aralık 3’
TE

Su Kanal Ekipleri Çalışmalarını 
Aralıksız devam ettiriyor!..

Giresun Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İşleri Müdürlü-

ğü’ne bağlı ekipler şehrin farklı böl-
gelerinde çalışmalarını sürdürüyor. 
Ekipler kanalizasyon ve su hatlarını 
oluşturarak şehrin sorunlarını çözü-
me kavuşturuyor. SAYFA 2’DE

‘Aşkla 
Çalışmaya 

Devam’

‘Kayıt Dışı Mücadele Artırılmalıdır’
Giresun Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, 
“Ticaret odası ve esnaf odası 
üyelerinin en önemli sorunla-
rından biri de kayıt dışı ticaretin 
her geçen gün artmasıdır.”dedi.

Kayıt dışı ticaretin görmez-
den gelinemeyecek boyuta 
ulaştığının altını çizen Başkan 
Çakırmelikoğlu; “Ekonominin 
en önemli dezavantajlarından 
biride enflasyonist baskının 

yanında kayıt dışı ile mücade-
lenin zayıf kalmasıdır. Özellik-
le yerel idarelerin ticaretin ka-
yıt dışına yönelmesine kayıtsız 
kalmaları bugün ekonominin 
merkezi olan İstanbul kadar 
Giresun gibi küçük 
vilayetleri de olumsuz 
etkilemektedir. Bu kap-
samda yetkili kurumlar 
ve yerel idarelerimiz 
kayıt dışı ile mücadele 
de biraz daha kararlı 

ve ilişikli olmasını arzulamak-
tayız. Ekonomik faaliyetleri 
kayıt altına alarak rekabet gü-
cünü artırmak, vergi kaybının 
önüne geçerek sürdürülebilir 
büyümeyi sağlamak ve gelir 

dağılımını adaletli bir 
yapıya kavuşturmak 
için kayıt dışı ekono-
miyle mücadele mev-
cut uygulamalardan 
daha sert tedbirler ile 
desteklenmelidir.”

Yaklaşık 14 yıl önce kurulan 
Tıp Fakültesi’nin hala kanser ko-
nusunda beklenen düzeye gelme-
mesi üzüntü yaratırken,Yeniden 
Refah Partisi İl Başkan Yardım-
cısı Fatih Çelebi”Mevcut iktidar 
üniversiteyi doğru yönetemiyor.Tıp 
Fakültesi için bir bina yapamıyor-
lar.Stad için bina yapıyorlar  ama 
halk sağlığı için bir Fakülte binası 
hala yok” dedi.

Giresun Eğitim Araştırma 
Hastanesi bünyesinde de yeterli 
cihazların devreye sokulma-
ması üzüntü yaratıyor.Yeniden 
Refah Partisi Giresun İl Başkan 
Yardımcısı Fatih Çelebi,Giresun 
Üniversitesi Senatosunu göreve 
çağırarak”Üniversite Rektörümüz 
ve senatomuzu seviyoruz.Fakat 
Rektörlük eski binasının Valiliğe 
devrine gösterdikleri reaksiyonu 
Tıp Fakültesi için göstermemeleri 

bizleri üzüyor.Senato 
toplanıp niye 12-13 yılda 
Tıp Fakültesi hastane 
binasını hala yapamadı.
Trabzon KTÜ sayesinde  
ekonomik sorunlarını aştı 
ve büyükşehir oldu.Sam-
sun Tıp Fakültesi uçuyor.
Giresun Tıp Fakültesi 
öğrencileri için niye kendi 
binası hala devreye sokulmadı.
Hastalar sürekli bizleri arıyor.Bü-
yük hastaların sevki normal.Fakat 
14-15 yıllık Tıp Fakültesi yüzde 
35-40 oranında kanser tedavile-
rine niye ulaşamaz.Giresun’da o 
kadar siyasetçi var ama Tıp Fa-
kültesi için kaç cihaz getirmişler.
Binaları yıkıp yapıyorlar ve işin sa-
dece beton yani inşaat boyutuna 
odaklanıyorlar.Valimiz ,Milletve-
killerimiz,Senatomuz el ele verip 
gerekli cihazlar için gerekirse 

kampanya başlatsın-
lar.2 milyon Giresunlu 
davaya inanırsa o 
cihazları alırlar.Biz 
iktidar olduğumuzda ilk 
iş olarak Tıp Fakülte-
si’ni KTÜ seviyesine 
çekmeye çalışacağız.
Bu ilin kurtuluşu Tıp 
Fakültesi’ndedir.

Bunu anlayacak siyasi kadrolara 
seçmenimiz şans vermelidir.Gire-
sun’u hasta sevk eden il olmaktan 
çıkarıp hasta sevk alan il yapmalı-
yız.Bazı doktorlar fakülte altyapısı 
olmadığı için geri gidiyor.Diğer 
illerde tabi ki doktorların imkanları 
daha bol.O yüzden bu seçimde 
seçmenden destek istiyoruz.
Yeniden Refat Partisi bu seçimde 
iktidar olmazsa ,Giresun Üniversi-
tesi 15 yıl daha yerinde sayar”de-
di.  Haber: Osman Yılmaz

‘iktidar Tıp Fakültesi’ni 
KTÜ Ayarına Getiremiyor

Giresun’da kanser hastalarının büyük bölümünün komşu illere sevk edilmesi üzüntü yaratıyor

SAYFA 2’DE

Batlama 
Vadisi İlçe 
Yapma Ko-

mitesini ziyaret eden 
ve Başkan Hakan 
Cenger ile komite 
üyelerinden bilgi 
alan Uçar”Ben zaten 
İl Yönetimindeyken 
imza vermiştim.
İl Başkanlığı göre-
vi bizlere verilince 
tekrar ziyaret edip desteklerimizi 
yinelemek istedik.Gösterdiğiniz 
hoşgörü için teşekkür ediyoruz.
Biz Batlama Vadisi’ndeki 2 bel-
de belediyesinin de kapatılması-
na karşıyız.Açılmış belediyeleri 
kim niye kapatır çözemedik. 

Bu tür yanlış kararlar kırsal-
dan şehre göçü adeta uçuruyor.
Deva Partimiz kısa süre içer-
sinde ciddi mesafeler elde etti.
İlk seçimde halkımızın desteği 
ile iktidar olacağız .Sizlerle el 

ele verip gerekli çalışmaları ya-
pacağız.Batlama Vadisi bizden 
önceki partiler tarafından hizmet 
yönünden dışlanmış.Bunu net 
şekilde Giresun’da çoğu kişi 
görüyor ve özeleştiri yapıyor.
Batlama Vadisi ‘nde 26 köy var.
Yani bu çok çok büyük bir arazi 
demek.Bu çağda yöredeki belde 
belediyelerini kapatıp ilçe de 
kurmazsanız,uzaktan kumanda 
ile buralara hizmet zor gider.Köy 
yolları en zayıf bölgelerden biri 
de Batlama Vadisi’dir.

Deva Partisi 
her derde Deva bir 
partidir.Batlama bize 
sahip çıkmalıdır”de-
di.Komite Sözcüsü 
Cenger ise Başkan 
Uçar ve DEVA Par-
tisi’ne teşekkür etti.
Cenger”Bizler sayın 
Özgür Okusal’ın İl 
Başkanlığı dönemin-
de Deva Partisi’nden 

Batlama Vadisi’nin ilçe olması 
için imza almıştık.Böyle ikinci bir 
destek ziyaretinin olması bizleri 
ziyadesiyle mutlu etti. Bugün 
olmasa da yarın Batlama er geç 
ilçe olacak.Bu olay artık bizim 
komiteyi de aştı ve parti liderleri-
nin konuştuğu konu haline geldi.
Partiler TBMM’ye ilçe kurulması 
için kanun teklifleri vermeye 
başladı.Bu açıdan emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum”de-
di.. Haber: Mustafa Cici

Deva Partisi’nden Batlama İlçe
Yapma Komitesine Ziyaret

DEVA Partisi Giresun İl Başkanı Murat Uçar, Batlama Vadisi’nin ilçe olmayı hak ettiğini söyledi



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Sorumlusunu arayan 
cami müştemilatı…

Mekân: Giresun Merkez 
Küçük Sanayi Sitesi

*  
Güzel eserler, güzel 

hizmetlerle daha da güzel-
leşir…

Lâkin güzel eserlerin 
güzelliği sorumsuz kişilerin 
nahoş tavırlarıyla gölgele-
nir!..

Güzelim eserlerin güzel-
liğini gölgelemeye kimsenin 
hakkı yoktur, buna fırsat da 
verilmemelidir.

*
Giresun Merkez Küçük 

Sanayi Sitesinde yeni inşa 
edilen Camii güzel eserler-
den biri…

Caminin müştemilatı ma-
hiyetindeki abdest almaya 
mahsus şadırvan ve hemen 
yanında tuvalet de aynı 
güzellikte inşa edilmiş…

‼Gel gör ki, bu güzelim 
şadırvan ve tuvalet bakım-
sızlıktan, ilgisizlikten adeta 
hâl diliyle inliyor!..

*
2-3 ay kadar önceydi, 

tuvalet kabinlerinde çeket, 
pardesü asacak bir askı-
lığın olmadığını görünce, 
Cami görevlisinin dikkatini 
çekmiştim…

Bir ay kadar önce 
yolum tekrar düştüğünde, 
bir değişikliğin olmadığı 
görünce bu defa oradaki bir 
esnaf kardeşimize durumu 
anlattım… 

Son gördüğüm manzara: 
- Tuvalete kabinlerinin 

birinde su kurnasının üze-
rinde açacak aparatı yok…

- Kabinlerde kapı veya 
duvarda çeket-pardüsü için 
bir askılık yine yok…

- Güzelim lavabolarda 
sabun yok…

- Tuvalet taşlarında 
temizlik yok…

- Yok da yok…
*
Cami ve müştemilatını 

inşa edenlerden, emeği 
geçenlerden Allah razı 
olsun…

‼O güzelim eserin gü-
zelliğini koruyamayanlara, 
gölgeleyenlere de yazıklar 

olsun!..
* 
Umuma açık tuvaletin 

kapısında bir temizlik gö-
revlisi yok… 

Tuvalet ücretsiz, lâkin 
bakımsız!..

‼Bu tuvaletin günlük 
veya anlık bakımından 
sorumlu birileri acaba yok 
mudur, yoksa neden yok-
tur?..

*
Sanayi esnafına hak-

sızlık yapmayalım, muh-
temelen her işyerinin özel 
lavabosu olduğundan 
esnaf bu umumi tuvaleti 
kullanmamış olabilir, hâliyle 
oranın eksikliklerinden de 
haberdar olmayabilir…

‼Cami görevlisine de 
haksızlık yapmayalım(!), 
muhtemelen o da “benim 
görev mahillim cami içerisi, 
cami dışında benim sorum-
luluğum yok” diyebilir… Do-
layısıyla tuvalet ve şadırvan 
temizliğinden de haberdar 
olmamış olabilir!..

*
Garip olan o dur ki, bu 

tuvaleti bugüne kadar kulla-
nanlar bu eksiklikleri acaba 
hiç görmediler mi, gördüler 
de şikayet mi etmediler, 
şikayet ettiler de seslerini 
mi acaba duyuramadılar?

*
Unutmamak gerekir 

ki “Temizlik imandandır” 
Hadis-i Şerifi vaazlarda, 
hutbelerde, sohbetlerde sa-
dece konuşmak için değil, 
yaşanmak ve uygulanmak 
içindir!.. 

*
Bu vesileyle bendeniz de 

esas sorumluları, diğer bir 
ifadeyle sorumsuz sorumlu-
ları kamuoyunun takdirene 
havale ediyorum…

*
“Hangi vali birine zulme-

der ve o zulüm bana şikâ-
yet olunur da; ben o zulmü 
ortadan kaldırmazsam; o 
kimseye ben zulmetmiş ve 
adaletten ayrılmış olurum.” 
(Hz. Ömer)

Vesselam…

‘GEREKLi TEDBiRLER ALINMALIDIR’
Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla Giresun’da önemli mesajlar verdi

TÜİK’in gerçekleşen ve 
hissedilen enflasyon 
verisi arasındaki fark-

lılık, enflasyona karşı mutlak 
bir koruma gerçekleştirmenin 
gerekçesi olmalıdır. Enflasyo-
nun ürettiği kayıplar telafi edil-
meli, ilave iyileştirme kararları 
ivedilikle alınmalıdır.”dedi

Yayla şöyle konuştu, 
“Değişken ekonomik koşul-
larda sabit gelirliyi korumanın 
en sağlıklı yolu Eşel Mobil 
Sistemi ile gelirlerin enflasyon 
karşısında korunması olacak-
tır. Daha önce de başarı ile 
uygulanan bu sistemin tekrar 
hayata geçirilmesinin Memur 
Sen olarak her fırsatta masaya 
getirdiğimiz sağlıklı bir çözüm 
yolu olduğunu düşünüyoruz.

Bununla birlikte zamlar ve 
iyileştirmeler ne oranda olursa 
olsun katlanarak artan gelir 
vergisi yüzdeleri memur maa-
şının üzerinde bir giyotin gibi 
durmaktadır. Çoğu zaman ikin-
ci altı aylık zammı hiç cebine 
koymadan vergi olarak devlete 

iade etmek zorunda olan me-
murlarımızın gelir vergilerinin 
%15 oranında sabitlenmesi bu 
noktada beklediğimiz önemli 
bir adım olacaktır.

Gündemdeki bir diğer bek-
lenti de uzman öğretmenlik ve 
başöğretmenlik ünvanlarından 
ve bu ünvanlara bağlı kaza-
nımlardan şube müdürlerinin 
ve ilçe milli eğitim müdürlerinin 
de yararlandıırılması duru-
mudur. İdarenin bu anlamda 
sahadaki beklentiyi karşılamak 
noktasında irade ortaya koy-
masını arzuluyoruz. 

Ayrıca 6. Toplu sözleşmede 
mutabık kalınan Üniversite 
İdari Personeline Yer Deği-
şikliği Hakkı esnetilmeden, 
süreye yayılmadan, zaman 
kaybedilmeden, hayata geçi-
rilmeli diyor kararımıza ilişkin 
mücadelemizin devam ettiğinin 
bilinmesini istiyoruz.

Son yasal düzenleme ile 
getirilen sendikalılara toplu 
sözleşme ikramiyesi öden-
mesinde %2 üye sayısı barajı 
uygulamasını asla tasvip et-
miyoruz. Daha önceki dönem-
lerde Memur Sen’in de maruz 

bırakıldığı uygulamanın özgür 
sivil topluma sekte vuracağı 
kanaatindeyiz. Bu bağlamda 
milli birlik ve bütünlüğümüze 
kastı olmadıkça üye sayısı ne 
olursa olsun tüm sivil toplum 
örgütlerinib eşit ve adil bir 
zeminde faaliyetlerini yürüte-
bilmelerini destekliyoruz.

Eğitim Bir Sen Giresun İl 
Divanımızın tüm camiamıza 
hayırlar getirmesini diliyor 
Başkanımız Sayın Muhammet 
Sarı ve teşkilatına teşekkür 
ediyoruz.”

Haber: Osman Yılmaz

Bu kapsamda ekipler 
tarafından Gedikkaya 

Mahallesi Gedikkaya Caddesi 
ve Çıtlakkale Mahallesi 138 

Nolu Sokak’ta kanalizasyon hattı 
tamiratı, Hacısiyam Mahallesi 
Fatih Caddesi’nde içme suyu 
tamiratı ve Osmaniye Mahallesi 

Yüzbaşısuyu Caddesi’nde su 
tahliye çalışması yürütülüyor.

Su ve Kanalizasyon İşleri Mü-
dürlüğü yetkilileri, çalışmaların 

en kısa zamanda tamamlanma-
sının hedeflendiğini ve talepler 
doğrultusunda çalışma progra-
mının devam edeceğini bildirdi.

Su Kanal Ekipleri Çalışmalarını 
Aralıksız devam ettiriyor!..

Keşap Belediye Başkanı 
Mehmet Emür, Fen İşlerinin 
ilçede yaptığı çalışmaları de-
netleyerek bilgi aldı.

Başkan Emür “Gazhane 
Caddemiz’de alt yapı çalışma-
ları sonrası üst yapı çalışma-
larını denetledik. Fen işlerimiz 
parke taşı döşeme işlemlerini 
gerçekleştiriyor. İlçemiz güzel-
leşirken her nimetin bir külfeti 
ile karşılaşıyoruz. Anlayış 

gösteren tüm vatandaş ve 
esnaflarımıza kalben teşekkür 
ediyorum. Modern bir cadde 
olarak yakında hizmet verme-
ye başlayacağız. İlçemizde 
yapımı devam eden 3. Etap 
doğalgaz çalışmalarını İne-
bey’de inceledik.

Gelecek nesillere daha 
güzel bir ilçe bırakmak için 
çalışmalarımıza gece gündüz 
devam ediyoruz.”dedi.

‘Aşkla Çalışmaya Devam’



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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ZAMANIN
HİZMETÇİLERİ 

Zamanın hizmetçileri 
her dönem kendi isimlerini 
altın harflerle yazdırmış-
lardır. Günümüzde de aynı 
şekilde devam eder. Kültür 
hizmetçileri ,tarih hizmet-
çileri, memleket hizmetçi-
leri felsefe hizmetçileri her 
anlamda ilim bilim hizmetçi-
leri kendi isimleriyle tarihin 
insanlığın gönlünde hep 
yer almıştır. Devrimler yap-
mışlardır iyilik anlamında 
gönül devrimleri gönüllere 
huzur getirecek hizmetleri 
olmuştur. 

Elbette büyüklerimizin 
sözü iyiliği yap at denize 
şeklinde olmuştur ,fa-
kat iyilikleri atmak orada 
kaybolup gitmek anlamına 
gelmez. İyilikler, gönül def-
terlerinden asla silinmez. 
Gönül defterlerinin gönül 
hikayelerinin başlıklarına 
yazılır ve bütün herkese bu 
iyilikler anlatılır. 

Gönül hizmetleri asır 
asırlar nesiller  boyu akar 
gider. Önemli olan iyilik 
devrimcileri ile yoldaş 
olmak, bu yolda attığın her 
adımda izler bırakmak, fay-
dalı olmak faydalı devrim-
lerde  iyiliklerde insanlığa 
hizmet ehli olmak zamanın 
hizmetçileri olmaktır. Şimdi 
hemen aklınıza çevrenizde-
ki iyilik hizmetçileri belki de 
dizilmiştir. 

Babanız anneniz ,amca-
nız ,dayınız köyünüzdeki 
herhangi biri değirmeni ya-
pan camiyi yapan mektebi 
yapan okulu yapan yolları 

yapan yani insanlığa fay-
dalı olacak her şeyi yapan 
sevde dostlarımız aklınıza 
geri vermiştir. 

Benim de aklıma bu tür 
şeyler oturduğum düşündü-
ğüm zaman hani güzel bir 
söz vardır başınızı yastığa 
koyduğunda bugün “ Allah 
için ne yaptık”  ya da başı-
mızı yastığa koyduğumuz-
da çevremizdeki dostlarımı-
zı şöyle düşünürken benim 
de günün dünün bugünün 
yarının hizmetçileri hep 
aklıma gelir ve onlardan 
Allah razı olsun derim ve 
teşekkür ederim . 

Çünkü bugün de hizmet 
etmek karşılığı beklemeden 
hizmet etmek karşılık-
sız hizmet etmek herkes 
için yapacağı bir iş değil. 
Karşılıksız hizmet Allah’ını 
sevmekten geçer karşılık-
sız hizmet peygamberimizi 
sevmekten geçer,  insanlığı 
sevmekten geçer, hizmeti 
sevmekten geçer. 

Evet bu gibi önemli 
hizmetler insan hafızasında  
önemli bir yer  alır .  Çünkü 
iyilikler her zaman en güzel 
hizmetleri en güzel gönülle-
ri kazanır. Bu hizmetçilere 
şeytan gibi düşünen bir ta-
kım insanlar tekme atmaya 
engellemeye çalışır fakat 
başarılı olamazlar iyilik 
harekatında yola çıkmış her 
yoldaş menzil meydanında 
buluşmak ister. O mey-
danda rabbinin huzurunda 
olmak ister  onun derdi 
Allah’ın rızalarıdır.

Giresun Tarım İl Müd-
rülüğü bu konuda 
üreticileri uyardı.

Açıklamada”Bilindiği üzere 
çitçi kayıt sistemi başvuruları 
tarımsal destekleme ödeme-
leri için temel teşkil etmekte 
olup, bu başvuruları yapma-
yan üreticiler fındık alan bazlı 
gelir desteği, mazot ve gübre 
desteği vb. destekleme öde-
melerinden faydalanamamak-
tadırlar. İlimiz genelinde 80 bin  
civarında üreticimiz bulunmak-
tadır. Yapılan incelemelere 

göre 10 bin civarında üreticimi-
zin henüz 2023 ÇKS kaydını 
yaptırmadığı tespit edilmiştir. 
Üreticilerimizin önceki üretim 
yıllarında ÇKS kaydı bulunu-
yorsa ve ÇKS kaydına göre 
beyanlarında herhangi bir 
değişiklik söz konusu değilse; 
başvurularını e-Devlet kapısı 
üzerinden kolaylıkla yapabil-
mektedirler. E-Devlet başvu-
ruları özellikle başvuru döne-
minde ilimiz dışında bulunmak 
zorunda olup ta kuruma bizzat 
gelemeyecek üreticilerimiz için 

çok büyük bir kolaylık teşkil 
etmektedir. Üreticilerimizin 
e-devlet kapısı üzerinden 
yapabilecekleri başvuru imkâ-
nından faydalanmaları büyük 
önem taşımaktadır. 

Başvurularını e-Devlet ka-
pısı üzerinden yapmayı tercih 
etmeyen ve bizzat kuruma gel-
mek isteyen üreticilerimiz ise 
İl/İlçe Tarım ve Orman Müdür-
lüklerimizde kolaylıkla başvu-
rularını yapabilmektedirler.

Üreticilerimizden henüz 
2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt 

Sistemi (ÇKS) yaptırmamış 
olanları öncelikle e-Devlet 
kapısı üzerinden ya da İl/İlçe 
Müdürlüklerimize bizzat gel-
mek suretiyle en geç 31 Aralık 
2022 tarihine kadar başvuru-
larını tamamlamaları,  2023 
üretim yılında ilk defa ÇKS 
başvuru yapmak isteyen üre-
ticilerimizin de bilgi edinmek 
için 31 Aralık 2022 tarihinden 
önce İl/İlçe Müdürlüklerimize 
başvurmaları gerekmektedir.”-
denildi.

Haber: Fatma Uğurlu

ÇKS için son tarih 31 Aralık
1 Eylül’de başlayan “2023 Üretim Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi” (ÇKS) başvuruları 31 Aralık tarihinde sona eriyor

Giresun Turizminin Gözdelerinden Biri 
Olan Gölyanı Obasında Çalışmalar Başladı
İl Özel İdaresinin 2022 yılı 

yatırım programında olan 
Giresun’un gözde turizm 

merkezlerinden Yağlıdere 
Gölyanı Obasında çalışmalar 
sürüyor. Birinci derecede sit 
alanı olan Gölyanı Obasının 
turizme kazandırılması ama-
cıyla Giresun İl Özel İdaresi ve 
Dokap destekli yol iyileştirme 
çalışmalarına başlandı. Derin-
dere Sapağı-Gölyanı yaylası 
yol güzergahında altyapı 
çalışmalarının tamamlandığı 
ve üst yapı çalışmalarına da 
başlandığı kaydedildi. Edinilen 
bilgilerde üst yapı çalışmaları 
kapsamında 4 Km’lik beton yol 
çalışmaları tamamlandı. 

Yağlıdere Gölyanı yaylası 
yolunun alt yapı ve üst yapı 

çalışmalarının toplam maliyeti 
ise yaklaşık olarak 9 milyon 
400 bin TL olduğu belirlendi. 
Söz konusu güzergahta arta 
kalan yollar içinde proje ve 
yaklaşık maliyet çalışmalarının 
tamamlandığı, DOKAP 2023 
yılı yatırım programı kapsa-
mında ödenek talep edildiği ve 
Proje kapsamında da bugüne 
kadar 4 bin 400 m3 beton 
kullanıldığı ve 4 Km beton 
yol yapıldığı edinilen bilgiler 
arasında. 

 Etrafı tamamen doğal, 
yöreye özgü hartama denilen 
ahşapla yapılmış evlerle ve  
çam ağaçlarıyla çevrili, adeta 
çanak şeklinde 3000 m2’lik bir 
alanı kaplayan doğal bir gölü 
de içinde barındıran Gölyanı 

Obası; bugün turizmin doğa, 
sağlık ve yeşil yönünü sunmak 

için gizli kalmış ve keşfedilme-
yen bir cennet görümünde. 

Keşap Belediye Baş-
kanı Mehmet Emür 

Keşap Meslek Yüksekokulu 
İnşaat Bölümü İnşaat Tekno-
lojisi Programı öğrencilerinin 
hazırladığı Depreme Daya-
nıklı Yapı Tasarımı etkinliği 
açılışına katıldı. Başkan 
Emür “Keşap Meslek Yükse-
kokulu İnşaat Bölümü İnşaat 
Teknolojisi Programı öğrenci-

lerimizin materyaller ile yaptı-
ğı  “Depreme Dayanıklı Yapı 
Tasarımı” etkinliği açılışına 
katıldık. Gençlerimizin görüş 
ve taleplerini dinledik. İmkan-
larımız dahilinde ilçemizde 
üniversite okuyan gençlerimi-
zin hem maddi hem manevi 
her daim yanındayız. Tüm 
öğrencilerimize başarılar 
diliyorum.”dedi.

‘Öğrencilerimizin 
Her Daim Yanındayız’

Gedikkaya Mahallesi 
Nihatbey Caddesi ve 
Aksu Mahallesi Pazar 

Caddesi’ne uygulanan ‘Prestij 
Cadde Projesi’ şimdi de Hacısi-
yam Mahallesi Fatih Caddesi’n-
de gerçekleşiyor.

Kalıcı çalışmaların yapıldığı 
caddelerde ilk olarak yağmursu-
yu, kanalizasyon ve içme suyu 
hatları güçlendiriliyor. Asfalt, 
kaldırım, aydınlatma ve peyzaj 
çalışmalarıyla da caddeler mo-
dernize ediliyor.

Prestij Cadde Projesi’nin ilki 
Nihatbey Caddesi’ne yapıldı. 
İkinci olarak Aksu Mahallesi 
Pazar Caddesi’nde ise çalışma-
lar halkın hizmetine sunulurken; 
projede son dokunuşlar yapılı-
yor. 

Nihatbey ve Pazar Cadde-
si yeni yüzüyle birlikte büyük 
beğeni toplarken, özellikle bu 
bölgelerde ulaşımda yaşanan 
sıkıntılar son buldu ve şehrimi-
zin hizmetine sunuldu.

Şimdiler de ise Fatih Cad-

desi’nde ‘Prestij Cadde Projesi’ 
devam ediyor. İki etaptan olu-
şacak caddede altyapı, üstyapı 
ve peyzaj çalışmaları büyük 
titizlikle gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu’nun talimatıyla baş-
layan Prestij Cadde Projesi kap-
samında; altyapı hizmeti olarak 
içme suyu ve yağmur suyu hattı, 
yaya ulaşımının konforu ve 
güvenliği için modern kaldırımlar 
ve dekoratif aydınlatma direkleri, 
araç trafiğinin akışını ve güvenli-

ğini sağlamak amacı ile de refüj 
ve kavşak düzenlemeleri, geniş-
letme, orta refüj düzenlemesi ve 
asfaltlama çalışması yapılıyor.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu ise yaptığı 
açıklamada: “Şehrimizde artık 
modern bir yaşamı paylaşmak 
istiyoruz ve bunun için güzel-
lik kazandıracak projelerimize 
devam ediyoruz. Giresun’u daha 
da güzelleştirmek ve modernleş-
tirmek için gece gündüz çalışı-
yoruz.” dedi.

Şenlikoğlu: Giresun Prestij 
Caddeleri İle Güzelleşiyor

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun önem verdiği proje-
lerden biri olan ‘Prestij Cadde’ Projesi şehrin vizyonuna değer katıyor.
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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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aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)

***
Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..
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Her ağaçtan mezar tahtası bile olmaz!
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Her insanı üstün meziyetinin olduğu sahalarda değerlendirmek 
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İl Başkanı ilin siyasî abisinin için; parti genel başkanın da değil, o 
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eder!.. 
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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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Sorumlusunu arayan 
cami müştemilatı…

Mekân: Giresun Merkez 
Küçük Sanayi Sitesi

*  
Güzel eserler, güzel 

hizmetlerle daha da güzel-
leşir…

Lâkin güzel eserlerin 
güzelliği sorumsuz kişilerin 
nahoş tavırlarıyla gölgele-
nir!..

Güzelim eserlerin güzel-
liğini gölgelemeye kimsenin 
hakkı yoktur, buna fırsat da 
verilmemelidir.

*
Giresun Merkez Küçük 

Sanayi Sitesinde yeni inşa 
edilen Camii güzel eserler-
den biri…

Caminin müştemilatı ma-
hiyetindeki abdest almaya 
mahsus şadırvan ve hemen 
yanında tuvalet de aynı 
güzellikte inşa edilmiş…

‼Gel gör ki, bu güzelim 
şadırvan ve tuvalet bakım-
sızlıktan, ilgisizlikten adeta 
hâl diliyle inliyor!..

*
2-3 ay kadar önceydi, 

tuvalet kabinlerinde çeket, 
pardesü asacak bir askı-
lığın olmadığını görünce, 
Cami görevlisinin dikkatini 
çekmiştim…

Bir ay kadar önce 
yolum tekrar düştüğünde, 
bir değişikliğin olmadığı 
görünce bu defa oradaki bir 
esnaf kardeşimize durumu 
anlattım… 

Son gördüğüm manzara: 
- Tuvalete kabinlerinin 

birinde su kurnasının üze-
rinde açacak aparatı yok…

- Kabinlerde kapı veya 
duvarda çeket-pardüsü için 
bir askılık yine yok…

- Güzelim lavabolarda 
sabun yok…

- Tuvalet taşlarında 
temizlik yok…

- Yok da yok…
*
Cami ve müştemilatını 

inşa edenlerden, emeği 
geçenlerden Allah razı 
olsun…

‼O güzelim eserin gü-
zelliğini koruyamayanlara, 
gölgeleyenlere de yazıklar 

olsun!..
* 
Umuma açık tuvaletin 

kapısında bir temizlik gö-
revlisi yok… 

Tuvalet ücretsiz, lâkin 
bakımsız!..

‼Bu tuvaletin günlük 
veya anlık bakımından 
sorumlu birileri acaba yok 
mudur, yoksa neden yok-
tur?..

*
Sanayi esnafına hak-

sızlık yapmayalım, muh-
temelen her işyerinin özel 
lavabosu olduğundan 
esnaf bu umumi tuvaleti 
kullanmamış olabilir, hâliyle 
oranın eksikliklerinden de 
haberdar olmayabilir…

‼Cami görevlisine de 
haksızlık yapmayalım(!), 
muhtemelen o da “benim 
görev mahillim cami içerisi, 
cami dışında benim sorum-
luluğum yok” diyebilir… Do-
layısıyla tuvalet ve şadırvan 
temizliğinden de haberdar 
olmamış olabilir!..

*
Garip olan o dur ki, bu 

tuvaleti bugüne kadar kulla-
nanlar bu eksiklikleri acaba 
hiç görmediler mi, gördüler 
de şikayet mi etmediler, 
şikayet ettiler de seslerini 
mi acaba duyuramadılar?

*
Unutmamak gerekir 

ki “Temizlik imandandır” 
Hadis-i Şerifi vaazlarda, 
hutbelerde, sohbetlerde sa-
dece konuşmak için değil, 
yaşanmak ve uygulanmak 
içindir!.. 

*
Bu vesileyle bendeniz de 

esas sorumluları, diğer bir 
ifadeyle sorumsuz sorumlu-
ları kamuoyunun takdirene 
havale ediyorum…

*
“Hangi vali birine zulme-

der ve o zulüm bana şikâ-
yet olunur da; ben o zulmü 
ortadan kaldırmazsam; o 
kimseye ben zulmetmiş ve 
adaletten ayrılmış olurum.” 
(Hz. Ömer)

Vesselam…

‘GEREKLi TEDBiRLER ALINMALIDIR’
Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla Giresun’da önemli mesajlar verdi

TÜİK’in gerçekleşen ve 
hissedilen enflasyon 
verisi arasındaki fark-

lılık, enflasyona karşı mutlak 
bir koruma gerçekleştirmenin 
gerekçesi olmalıdır. Enflasyo-
nun ürettiği kayıplar telafi edil-
meli, ilave iyileştirme kararları 
ivedilikle alınmalıdır.”dedi

Yayla şöyle konuştu, 
“Değişken ekonomik koşul-
larda sabit gelirliyi korumanın 
en sağlıklı yolu Eşel Mobil 
Sistemi ile gelirlerin enflasyon 
karşısında korunması olacak-
tır. Daha önce de başarı ile 
uygulanan bu sistemin tekrar 
hayata geçirilmesinin Memur 
Sen olarak her fırsatta masaya 
getirdiğimiz sağlıklı bir çözüm 
yolu olduğunu düşünüyoruz.

Bununla birlikte zamlar ve 
iyileştirmeler ne oranda olursa 
olsun katlanarak artan gelir 
vergisi yüzdeleri memur maa-
şının üzerinde bir giyotin gibi 
durmaktadır. Çoğu zaman ikin-
ci altı aylık zammı hiç cebine 
koymadan vergi olarak devlete 

iade etmek zorunda olan me-
murlarımızın gelir vergilerinin 
%15 oranında sabitlenmesi bu 
noktada beklediğimiz önemli 
bir adım olacaktır.

Gündemdeki bir diğer bek-
lenti de uzman öğretmenlik ve 
başöğretmenlik ünvanlarından 
ve bu ünvanlara bağlı kaza-
nımlardan şube müdürlerinin 
ve ilçe milli eğitim müdürlerinin 
de yararlandıırılması duru-
mudur. İdarenin bu anlamda 
sahadaki beklentiyi karşılamak 
noktasında irade ortaya koy-
masını arzuluyoruz. 

Ayrıca 6. Toplu sözleşmede 
mutabık kalınan Üniversite 
İdari Personeline Yer Deği-
şikliği Hakkı esnetilmeden, 
süreye yayılmadan, zaman 
kaybedilmeden, hayata geçi-
rilmeli diyor kararımıza ilişkin 
mücadelemizin devam ettiğinin 
bilinmesini istiyoruz.

Son yasal düzenleme ile 
getirilen sendikalılara toplu 
sözleşme ikramiyesi öden-
mesinde %2 üye sayısı barajı 
uygulamasını asla tasvip et-
miyoruz. Daha önceki dönem-
lerde Memur Sen’in de maruz 

bırakıldığı uygulamanın özgür 
sivil topluma sekte vuracağı 
kanaatindeyiz. Bu bağlamda 
milli birlik ve bütünlüğümüze 
kastı olmadıkça üye sayısı ne 
olursa olsun tüm sivil toplum 
örgütlerinib eşit ve adil bir 
zeminde faaliyetlerini yürüte-
bilmelerini destekliyoruz.

Eğitim Bir Sen Giresun İl 
Divanımızın tüm camiamıza 
hayırlar getirmesini diliyor 
Başkanımız Sayın Muhammet 
Sarı ve teşkilatına teşekkür 
ediyoruz.”

Haber: Osman Yılmaz

Bu kapsamda ekipler 
tarafından Gedikkaya 

Mahallesi Gedikkaya Caddesi 
ve Çıtlakkale Mahallesi 138 

Nolu Sokak’ta kanalizasyon hattı 
tamiratı, Hacısiyam Mahallesi 
Fatih Caddesi’nde içme suyu 
tamiratı ve Osmaniye Mahallesi 

Yüzbaşısuyu Caddesi’nde su 
tahliye çalışması yürütülüyor.

Su ve Kanalizasyon İşleri Mü-
dürlüğü yetkilileri, çalışmaların 

en kısa zamanda tamamlanma-
sının hedeflendiğini ve talepler 
doğrultusunda çalışma progra-
mının devam edeceğini bildirdi.

Su Kanal Ekipleri Çalışmalarını 
Aralıksız devam ettiriyor!..

Keşap Belediye Başkanı 
Mehmet Emür, Fen İşlerinin 
ilçede yaptığı çalışmaları de-
netleyerek bilgi aldı.

Başkan Emür “Gazhane 
Caddemiz’de alt yapı çalışma-
ları sonrası üst yapı çalışma-
larını denetledik. Fen işlerimiz 
parke taşı döşeme işlemlerini 
gerçekleştiriyor. İlçemiz güzel-
leşirken her nimetin bir külfeti 
ile karşılaşıyoruz. Anlayış 

gösteren tüm vatandaş ve 
esnaflarımıza kalben teşekkür 
ediyorum. Modern bir cadde 
olarak yakında hizmet verme-
ye başlayacağız. İlçemizde 
yapımı devam eden 3. Etap 
doğalgaz çalışmalarını İne-
bey’de inceledik.

Gelecek nesillere daha 
güzel bir ilçe bırakmak için 
çalışmalarımıza gece gündüz 
devam ediyoruz.”dedi.

‘Aşkla Çalışmaya Devam’



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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Fatih TANRIVERDİ
0(530) 514 17 00

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

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

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

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

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

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

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

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

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

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

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

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

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

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

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

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

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

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

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
                                

   ENGİN MEYVACI 

BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

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

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

1 2

3
4 5

Her 
türlü insert 
tasarımızın 

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

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

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

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

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

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

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

Salt futbol öğrenmekle 
kalmıyorlar; 

Müzik dinletileri… 
Seviyelerine uygun film 

gösterileri… 
Şiir dinletileri gibi etkinlik-

lerde yapıyorlar… 
Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Bugünkü sohbetimiz; 
İlimizde bir ‘ilkin’ altına 

imza atan… 
Daha küçücük yaşlarda; 
Futbol düşlerine bilimsel 

olarak kapı aralayan… 
Özel bir ‘futbol okulu’ üze-

rine sohbet yapmak istiyo-
rum sizlerle… 

Söz konusu olan okulun 
adı; 

PİKOLA FINDIK AKADE-
MİSİ… 

Bilmeyenler için söyleye-

cek olursak; 
Taneleri en küçük fındığa 

PİKOLA denildiği için bu isim 
veriliyor… 

Yani ‘futbol eğitimi’ alan 
çocukların yaşı 4 yaşından 
başlıyor… 

Üç yıl önce yola çıkan 
‘Pikola Fındık Akademisinin’ 
imtiyaz sahibi; 

Futbolun içinden gelen ve 
bir türlü atanamayan Beden 
Eğitimi Öğretmeni… 

Daha sonra lisans-üstü 
eğitimini başarıyla tamamla-
yan bir futbol akademisye-
ni… 

Adı; Tanzer BIYIK… 
Sözleşmeli olarak Gire-

sun Anadolu Uğur Lisesinde 
‘Beden Eğitimi Öğretmeni’ 
olarak görev yapıyor… 

Ve severek yaptığı mes-

leğini idealist düşüncele-
riyle yoğurup, başarıdan 
başarıya taşıyor… 

Genç eğitimci –haklı 
olarak- gösterdiği başa-
rılardan cesaret almış 
olacak ki; 

Bundan üç yıl önce 
büyük fedakarlıklar gös-
tererek PİKOLA FINDIK 
AKADEMİSİNİ kuruyor… 

Ve günden-güne daha 
da kurumsallaşarak, yarının 
futbolcularına bilimsel futbol 
eğitimi veriyor… 

Hani, çoğu kez dilimize 
pelesenk ettiğimiz; 

“Oğlum, bu işi yapacak-
san mektebinde okuyacak-
sın.” derler ya… 

Veya da ‘batılı’ Avrupa 
ülkelerini örnek göstererek; 

“Adamlar, bu kadar güzel 
futbol oynuyorlarsa, bilimsel 
olarak en küçük yaşlarda fut-
bolun okuluna gidiyorlar da, 
onun için güzel oynuyorlar.” 
diye örnekleme yaparız ya… 

İşte bunun aynısını yapı-
yor PİKOLA FINDIK AKADE-
MİSİ… 

Antrenmanlarında; 
Tıpkı, profesyonel fut-

bolcular gibi herkesin kendi 
başına çalışacağı bir futbol 
topu var… 

Tıpkı, futbolda ileriye gi-
den ülkelerin kullandığı ant-
renman malzemeleri var… 

Yaptıkları antrenmanların 
bilimsel ölçümünü yapan 
dijital araç-gereçleri var… 

Bilimsel anlamda besle-
necekleri günlük ‘beslenme 
çizelgeleri’ var… 

Kısacası; 
Bilimsel anlamda futbol 

yolculuğu yapanlarda ne var-
sa, onun bir benzeri ve kü-
çültülmüş ölçeği de PİKOLA 
FINDIK AKADEMİSİ futbol 
okulunda var… 

Ve bütün bunların yanında 
bu ‘Pikola Fındık Akademi-
sinin’ çok özel ve güzel bir 
yanı daha var; 

Bu küçücük çocuklar 
bilimsel olarak öğrendikleri 
futbol yolculuğunu, sanatsal 
etkinliklerle birlikte yürütü-
yorlar… 

Yorgun düştüklerinde; 
Öğreticileri, Tanzer 

Bıyık’tan gitarla müzik 
dinliyorlar... 

Salt sanatsal etkinlik-
lerle kalmıyor; 

Birbirini daha önce-
den tanımayan ‘küçük 
futbolcuların’ ebeveyn-
lerin bir program etkin-
liği içerisinde bir araya 
getiriliyor… 

Örneğin belli günlerde; 
Küçük futbolcuların 

ebeveynleri evlerde hazırla-
dıkları kek, pasta gibi yiye-
ceklerle bir yerde toplanıp, 
tıpkı piknikte ve ‘Yerli Malı 
Haftalarında’ olduğu gibi 
evden getirdiklerini birbiriyle 
paylaşıyorlar… 

Tanışmayanlar; 
Birbiriyle tanışıyorlar… 
Tanışma yoluyla kaynaşı-

yorlar… 
Kısacası; 
PİKOLA FINDIK AKADE-

MİSİ (Futbol Okulu) sayesin-
de büyük bir aile gibi bütün-
leşiyorlar… 

Özetlersek; 
Bütün bunları nereden mi 

biliyorum? 
24 Aralık (Cumartesi) 

günü; 
Böylesi bir etkinliğe beni 

de davet ettiler de oradan 
biliyorum… 

Üstelik sadece bu etkinli-
ğe katıldığım için değil; 

Bu başarının öyküsünü 
zaman zaman PİKOLA (Kü-
çük fındık lakaplı) çocukların 
annelerinden ve ebeveynle-
rinden de dinliyorum… 

Hatta ve hatta sosyal 
medya sayfalarından da 
takip ediyorum… 

Son söz; 
İlimize bilimsel anlamda 

böylesine güzel bir ‘özel fut-
bol okulu’ kazandıran Tanzer 
BIYIK öğretmenimizi yürek-
ten kutluyorum… 

Görsel bilgi notu; 
1.Fotoğraf; 24 Aralık Cu-

martesi günü yapılan etkinlik 
sonucu küçük futbolcuların 
toplu görseli.. 

2.Fotoğraf; Bir antrenman-
dan görüntü…

PİKOLA FUTBOL AKADEMİSİNE GİDİYORLAR 
ÖĞRENDİKLERİNİ BİLİMSEL ÖĞRENİYORLAR
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

526 Aralık 
2022 Pazartesi www.giresungundem.com

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

‘Deplasmanda kazanılan 
1 puan bizim için iyi’

Bitexen	Giresunspor	Teknik	
Direktörü	Hakan	Keleş	de	
deplasmanda	kazandıkla-

rı	1	puanın	kendileri	için	iyi	olduğu-
nu	dile	getirdi.
Keleş,	kaybetmemek	için	sahaya	

çıktıklarını,	maça	iyi	başladıklarını,	
takım	savunmasını	da	iyi	yaptıkları-
nı	anlatarak,	iki	stoperlerinin	cezalı	
olmasına	rağmen	rakibe	çok	fazla	
net	pozisyon	vermediklerini	belirtti.	
Öne	geçip	kazanabilecek	pozisyon-
ları	da	bulduklarını	aktaran	Keleş,	
“Deplasmanda	kazanılan	1	puan	
bizim	için	iyi.”	dedi.
Özverili	oyundan	dolayı	

futbolcularını	tebrik	eden	Ke-
leş,	Hatayspor’a	bundan	sonraki	
maçlarında	başarı	diledi.

‘Kazamadığımız için çok üzgünüz’
Spor	Toto	Süper	Lig’in	15.	

haftasında	konuk	ettiği	Bite-
xen	Giresunspor	ile	1-1	berabere	
kalan	Atakaş	Hatayspor’un	yardımcı	
antrenörü	Gökhan	Kağıtçıoğlu,	maçı	
kazanamadıkları	için	üzgün	oldukları-
nı	söyledi.

Kağıtçıoğlu,	karşılaşmanın	ardın-
dan	düzenlenen	basın	toplantısında,	
maçın	ilk	yarısında	çok	fazla	pozis-
yona	girdiklerini	ifade	etti.	İlk	yarıda	
oyuna	hakim	olduklarını	aktaran	
Kağıtçıoğlu,	şöyle	konuştu:

“İlk	yarıda	savunma	geçişlerinde	
rakibe	1-2	pozisyon	verdik.	İkinci	

yarı	topa	daha	çok	hakim	olduk.	
Daha	çok	top	bizde	kaldı.	Rakibi	
tamamıyla	kapattık.	Bu	sırada	da	
değişikliklerden	sonra	Bertuğ	ile	golü	
bulduk.	Maç	planladığımız	gitti.	İkinci	
yarı	boyunca	rakibimize	pozisyon	
dahi	vermedik.	88.	dakikada	çıkar-
ken	yaptığımız	bir	top	kaybı	sonucu	
golü	yedik.	Kazamadığımız	için	çok	
üzgünüz.	Çok	iyi	bir	hazırlık	dönemi	
geçirmiştik.	Çok	fazla	çalıştık,	efor	
sarf	ettik	ama	hazırlık	döneminden	
sonraki	ilk	maçlar	her	zaman	zor	
oluyor.	Daha	iyisini	yapmaya	çalışa-
cağız.”	HATAY	(AA)

Halterde	dünya	ve	Av-
rupa	şampiyonlukları	
elde	eden	ablası	milli	

sporcu	Cansu	Bektaş’ın	izin-

den	giden	15	yaşındaki	Aysu	
Bektaş,	daha	büyük	başarılara	
ulaşmayı	amaçlıyor.
Aysu	Bektaş’ın,	Gire-

sun	Gençlik	Spor	Kulübü	
sporcusu	18	yaşındaki	ab-
lası	Cansu	Bektaş,	2019’da	
yıldızlar	kategorisinde	dünya	
ve	Avrupa	şampiyonluğu	elde	
etti,	2021’de	Gençler	Dünya	
Şampiyonası’ndan	üç	altın	
madalya,	2022’deki	Gençler	

Dünya	Şampiyonası’nda	ise	
altın	madalya	kazandı.
Ablasının	kazandığı	ilk	

şampiyonluklardan	etkilenen	
Bektaş,	2020’de	haltere	baş-
ladı.	Milli	sporcu,	kısa	sürede	
başarı	yakalayarak	2021’de	
U15	Avrupa	Şampiyonası’nda	
ikincilik,	bu	yıl	ise	aynı	şampi-
yonada	birincilik	elde	etti.

“Birincilik kürsüsüne 

çıkmak çok iyi 
bir duyguydu, 
çok mutlu oldum”
Antrenmanlarda	ablası	ile	

çalışan	Aysu	Bektaş,	AA	mu-
habirine,	haltere	başladıktan	
üç	ay	sonra	Kovid-19	salgını	
nedeniyle	ara	vermek	zorunda	
kaldığını	söyledi.
Salgının	etkisinin	azalma-

sıyla	geçen	yıl	yeniden	çalış-
malara	başladığını	anlatan	
Bektaş,	milli	takım	seçmelerini	
kazandığını	ifade	etti.
Bektaş,	her	zaman	ablası	

gibi	şampiyon	olmak	istedi-
ğini	vurgulayarak,	“Geçen	
yıl	Avrupa’da	ikinci,	bu	yıl	
da	birinci	oldum.	Birincilik	
kürsüsüne	çıkmak	çok	iyi	bir	
duyguydu,	çok	mutlu	oldum.	
Bundan	sonraki	hedefim	
Yıldızlar	Avrupa	Şampiyonluğu	
ve	Yıldızlar	Dünya	Şampiyon-
luğu.”	dedi.
Ablası	ile	çok	iyi	

anlaştığını	dile	getiren	
Bektaş,	“İnsanlar	şaşırı-
yor,	‘Biz	kardeşlerimizle	
çok	iyi	anlaşamıyoruz’	
diyorlar	ama	biz	ablam-
la	çok	iyi	anlaşıyoruz.	
Hem	kardeşiz,	hem	ar-
kadaşız.”	diye	konuştu.
Bektaş,	ablasının	

kırdığı	rekorları	kırmayı	hedef-
lediğini	de	belirterek,	şunları	
kaydetti:
“Benim	yaşım	ondan	daha	

küçük	olduğu	için	aynı	katego-
ride	yarışamıyoruz.	O	nedenle	
aramızda	rekabet	yok.	Ablam	
gençler	kategorisinde	madalya	
aldı,	ben	de	almak	istiyorum,	
dünya	rekoru	kırdı,	ben	de	
dünya	rekoru	kırmak	istiyo-
rum.	Zaten	ablamla	da	aynı	
sıkletteyiz,	o	yüzden	ilerleyen	
zamanlarda	da	inşallah	rakip	
olacağız.”
Milli	sporcu,	halterde	kar-

şısına	çıkan	zorlukları	çalışa-
rak	aştığını,	hiçbir	zaman	da	
yılmadığının	altını	çizdi.
Sporla	sosyalleşme	fırsatı	

da	yakaladığına	dikkati	çeken	
Bektaş,	“Farklı	ülkeler,	farklı	
iler	görüyoruz.	Spor	yapma-
saydım	bunların	hiçbiri	belki	
de	olmazdı.	Farklı	ülkelerin	

kültürlerini	tanıyoruz.”	değer-
lendirmesinde	bulundu.

“Antrenmanlarında 
onu yönlendiriyorum, 
destek veriyorum”
Milli	sporcu	Cansu	Bektaş,	

kendisinin	şampiyonluklar	ka-
zanmasıyla	kardeşinin	de	bu	
spora	ilgisinin	arttığını	söyledi.

Her	zaman	kardeşinin	yanın-
da	olduğunu	vurgulayan	Bektaş,	
“Aysu	antrenmanlarda	fazlasını	
yapmak	istiyor,	üst	kilolarda	
çalışmak	istiyor,	bu	da	sakatlık	
getirir,	ben	de	onu	durdurmaya	
çalışıyorum.	Antrenmanlarında	
onu	yönlendiriyorum,	destek	
veriyorum.”	dedi.
Bektaş,	kardeşi	ile	Konya’da	

öğrenim	gördüklerini	belirte-
rek,	şöyle	devam	etti:
“Herkes	tek	ama	biz	kar-

deşiz,	güzel	bir	durum,	an-
laşabildiğim,	güvendiğim	biri	

var	yanımda.	Aramızda	
rekabet	yok.	Aynı	sıklet-
teyiz	ama	benden	yaş	
olarak	küçük,	rekorlarımı	
tabi	ki	kardeşimin	kırma-
sını	isterim,	umarım	kırar.	
Umarım	benim	yerimi	o	
alır	ve	benden	daha	iyisini	
yapar.”

GİRESUN (AA)
GÜLTEKİN YETGİN

Milli halterci Aysu Bektaş, dünya ve Avrupa 
şampiyonu ablasının izinden gidiyorGiresunlu Aysu Bek-

taş, halterde katıldığı 
dünya ve Avrupa 
şampiyonalarında altın 
ve gümüş madalyalar 
elde eden ablası Can-
su Bektaş’ın rekorlarını 
kırmayı hedefliyor



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: 626 Aralık 2022 Pazartesi
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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: 628 Kasım 2020 Cumartesi

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

BAŞARILI FUTBOL
Türkiye Kupası 

maçında kendi 
seyircisi önünde 

Karacabey takımına farklı 
bir sonuçla mağlup olan 
Giresunspor deplasmanda 
Hatayspor’a  misafir oldu. 
Kupada ki farklı sonucu Ha-
tayspor karşısında alacağı 
puan ile seyircisine unuttur-
mak istedi. 

Maça baskılı başlayan ve 
ilk on dakika içinde mutlak 
gol pozisyonu yakalayan ve 
bu pozisyonlardan yararla-
namayan taraf Giresunspor 
oldu.  Hatayspor ile sıra-
lamada bir puan farkla üst 
sırada olan Giresunspor  
aldığı sonuç ile puan farkını 
korudu..

Kulüp Başkanının 
kulübün altı yıllık borcuna 
neşter vurarak Federasyo-
na  ödenmesi  sonucu Yeşil 
Beyazlı takımın altın değe-
rinde üç puanının silinme-
sini önledi.  Alınan bir puan 
en yakın rakibinin bir puan 
önünde haftayı kapatarak 
seyircisini devindirdi.

İlk on beş dakika içinde 
gol pozisyonu arayan takım 
Giresunspor idi. Balij’in 
topu boş kaleye atamaması 
Hatayspor’ a avantaj oldu. 
Bu fırsatı kaçırmasa ilk on 
dakika da Giresunspor’u 
öne geçirecekti. Ayağa 
paslarla rakip alana girme-
ye çalışan Giresunspor’lu 
futbolcular  yaptıkları pas 
hataları ile rakibe avantaj 
sağladılar. Kaleci Onursal’ın 
rakibin şutlarını kurtarması 

takıma güven verdi.
Hatayspor’lu futbolcula-

rın attıkları pasların yerini 
bulmaması Giresunspor 
için avantaj oldu. Kontra-
tağa çıkan Giresunspor’lu 
futbolcuların topu rakibe 
kaptırdıktan sonra raki-
be müdahale etmiyorlar. 
İlk otuz dakikadan sonra 
Hatayspor’lu futbolcular 
baskı kurdu. Giresunspor’lu  
futbolcular kontrataktan 
yakaladığı poziyonları kötü 
tercihler nedeniyle heba 
ettiler.  Giresunspor mut-
lak gol pozisyonu  Alper’in 
şutunun direkten dönmesi 
ile son buldu.

Her iki takımın kupadan 
elenmesi sonucu yarışma-
lardan uzaklaştılar. İkinci 
yarıya baskılı başlayan 
ve gol pozisyonu bulma 
çabasında olan taraf Gire-
sunspor idi. Ancak yanlış 
pas tercihleri top kayıpları-
nın artmasını sağladı.

Hatayspor  yetmiş beşin-
ci dakika da Bertuğ Yıldırım 
ile ne geçtikten sonra Gi-
resunspor  seksen yedinci 
dakika da Rijad Bajic ile be-
raberliği yakalayarak puan 
farkını koruyarak evine bir 
puanla döndü.

Her iki takımda puanları 
kardeş payı yaptılar. Misafir 
takımın bir puanla deplas-
mandan dönmesi gele-
cek haftalar için moral ve 
motivasyonunu artıracaktır.  
Başarılı futbolunu bir puan-
la taçlandırması moral ve 
motivasyonunu artıracaktır.
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2. dakikada sağ ka-
nattan Ze Luis’in ara 
pasında ceza sahası 

sağ çaprazında topla buluşan 
Ribeiro’nun şutunda meşin 
yuvarlak üstten dışarı gitti.

4. dakikada sağ kanattan 
savunma arkasına sarkan 
Kuwas’ın vurduğu top Erce 
Kardeşler’i geçt. Kaleye yöne-
len meşin yuvarlağı savunma 
son anda kornere çeldi.

17. dakikada ceza sahası 

sol çaprazında Ribeiro’nun 
pasında topla buluşan El-Kaa-
bi’nin sert şutunu, kaleci Onur-
can Piri kornere gönderdi.

18. dakikada sağ kanatta 
Lobjanidze’nin ceza alanı 
içine yaptığı ortada kale çizgisi 
önünde Vranjes’in ağlara gön-
derdiği top, ofsayt gerekçesiy-
le geçerli sayılmadı.

25. dakikada sol kanattan 
Görkem Sağlam’ın kullandığı 
serbest vuruşta ceza sahası 

içinde sekerek kaleye doğru 
giden topu kaleci Erce Kardeş-
ler, uzanarak kornere çeldi.

39. dakikada Campuza-
no’nun ceza yayı önünden 
çektiği sert şutu kaleci Erce 
Kardeşler, soluna uzanarak 
son anda dışarı gönderdi.

40. dakikada sağ çaprazda 
ceza sahası içine giren Hayrul-
lah Bilazer, topu Alper Ulu-
dağ’a bıraktı. Alper’in vuruşun-
da meşin yuvarlak üst direğe 
çarptı, dönen topu savunma 
uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 
berabere bitti.

50. dakikada sağ taraftan 
ceza alanına giren Sergin-
ho’nun sert şutunda, top az 
farkla dışarıya çıktı.

56. dakikada sol kanatta-
ki Alper Uludağ’ın pasında 
ceza sahasında topla buluşan 
Kuwas’ın sol ayağıyla dar 
açıdan çektiği sert şutta meşin 

yuvarlak, yan ağlarda kaldı.
75. dakikada Hatayspor 

öne geçti. Sağ kanattan Kevin 
Soni’nin ortasında savunma 
arkasına sarkan Bertuğ Özgür 
Yıldırım’ın ceza alanı içinde 
gelişine vurduğu top ağlarla 
buluştu: 1-0.

85. dakikada sağ kanattan 
Adekugbe’nin ortasında Onur 
Ergün’ün ceza alanı dışından 
çektiği sert şutta kaleci Onur-
can Piri, topu kornere çeldi.

87. dakikada Bitexen Gire-
sunspor beraberliği yakaladı. 
Sağ taraftan Serginho’nun 
ortasında ceza sahası içinde 
Bajic’in kafa vuruşunda, meşin 
yuvarlak ağlara gitti. Pozisyo-
nun ardından ofsayt bayrağı 
kaldırdı. VAR incelemesinin 
ardından maçın hakemi Mete 
Kalkavan, golü geçerli saydı: 
1-1.

Mücadele, 1-1 sona erdi. 
HATAY (AA)

HATAY’DA PUANLAR PAYLASILDI
Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Atakaş Hatayspor ile Bitexen Giresunspor 1-1 berabere kaldı

STAT: Yeni Hatay
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Özgür Ertem
ATAKAŞ HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, 

Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Musa Çağıran (Dk. 62 Aabid), Ribeiro, 
Lobjanidze, El Kaabi (Dk. 62 Kevin Soni), Ze Luis (Dk. 72 Bertuğ Özgür 
Yıldırım)

BITEXEN GIRESUNSPOR: Onurcan Piri, Görkem Sağlam, Hayrullah 
Bilazer, Alper Uludağ, Serginho (Dk. 90+2 Rahmetullah Berişbek), Mejia (Dk. 
78 Oğulcan Çağlayan), Campuzano, Kadir Seven, Borja Sainz, Bajic (Dk. 
90+2 Murat Cem Akpınar), Kuwas (Dk. 72 Savicevic)

GOLLER: Dk. 75 Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Dk. 87 Bajic 
(Bitexen Giresunspor)

SARI KARTLAR: Dk. 23 Burak Öksüz, Dk. 86 Adekugbe (Atakaş Ha-
tayspor), Dk. 40 Alper Uludağ, Dk. 81 Campuzano (Bitexen Giresunspor)

1-1


