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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU
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İl-ilçe Başkanı 
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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 
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Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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HAKLARINI
ALAN KADINLAR 
HAK ETTİKLERİ
İÇİN ALDILAR
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31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)
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(Yazısı Sayfa 5'te)
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(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

Meslekte
Birlikte İşler

Yolunda 
Gitmiyor

(Yazısı Sayfa 5’te)

Törende konuşan AK 
parti Giresun millet-
vekili Sabri Öztürk ve 

Grü Rektörü Yılmaz Can ,Gür-
soy ‘ü ayrı ayrı tebrik ettiler. 

Bünyamin Çetinkaya ‘nın 
muhteşem sunumuyla renk 
kattığı galada belgeselde rol 
olan oyuncuların üstün perfor-
mansı taktir aldı.

Giresun Üniversitesi Okul 
Öncesi Eğitimi Topluluğu ta-
rafından düzenlenen, senaryo 
yazarlığını ve yönetmenliğini 
emekli akademisyenlerden  
Öğr. Gör.  Ahmet GÜRSOY’’un 
yapmış olduğu “Kuvay-i Mil-
liyede Giresun Gönüllü Alayı 

Binbaşı Hüseyin Avni Alpas-
lan” adlı belgesel filmin gala 
gösterimi, Şehit Ömer Halis-
demir Konferans Salonunda 

gerçekleştirildi.
Gala öncesi yaptığı konuş-

mada Binbaşı Hüseyin Avni 
Alpaslan’ın Giresun’un önemli 

değerlerinden biri olduğunu 
söyleyen yönetmen Ahmet 
Gürsoy sözlerini şu şekilde 
sürdürdü; “Kafkas Harekatında 
Alparslan ünvanını alan, Gire-
sun Askerlik Şubesi Başkanı, 
42. Giresun Gönüllü Alayı Ko-
mutanı, Sakarya Şehidi Tire-
bolulu Hüseyin Avni Alparslan 
Bey’in belgesel filmini amatör 
ruhla kısıtlı imkanlar dahilinde 
yapmaya çalıştık. Bu belge-
selde görev alanlar öğrenciler, 
akademisyen arkadaşlar ve 
kendi çevremizdeki dostlarımız 
oldu. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.”

SAYFA 2’DE

HUSEYiN AVNi ALPASLAN
BELGESELi GOZ KAMASTIRDI
Emekli öğretim Görevlisi, gazeteci ve Yazar Ahmet Gürsoy Yönetmenli-
ğini yaptığı Hüseyin Avni Alpaslan belgeselinin galası görkemli geçti

Giresun’un 
emektarlarından 

İhsan Dumanoğ-
lu,Fındık Araştırma 
Arazisinin ziyan edil-
memesini istedi.

Giresun’un en 
önemli kurumlarının 
başında Fındık Araş-
tırma Enstitüsü’nün geldiğini 
anlatan Dumanoğlu”Şimdi o 
çevrede inşaatlar var.Neler 
oluyor.Bu ildeki idarecilerimiz 
bizlere detaylı bilgi versinler.
Bu tesisler kolay kazanılmıyor.
Yapmak çok zor ,yıkmak çok 
kolay.Fındık milli ürünümüzü-
dür.Bu tesis en az Fiskobirlik 
kadar faydalı bir bilimsel ya-

pıdır.Giresun’da böyle 
bilimsel kurumlara 
sahip çıkılıyor mu?.
Geliştirilmesi için proje 
üreten ve uygulayan 
var mı?Derdimiz üzüm 
yemek.Bağcı ile işimiz 
yok”dedi

Dumanoğlu Mal 
pazarı camisi tuvaletinin 
günün tamamında açık 
olmasını isteyerek”Bu ilde 
yaşlılar,çocuklar ve il dışın-
dan gelen köylüler var.Tuva-
let bazen açık bazen kapalı.
Mağdur oluyor insanlar.Yet-
kililer kalıcı çözüm üretirse 
memnun oluruz”diye konuş-
tu. Haber: Mustafa Cici

Dumanoğlu: Fındık 
Araştırma Enstitüsü’ne 

Dokunulmasın

Bu kapsamda; Çıtlakkale 
Mahallesi 135 Nolu Sokak’ta 

parke yol çalışması, 132 Nolu So-
kak’ta yeni imar yolu düzenlemesi, 
Gedikkaya Mahallesi Ufuk Sokak’ta 
imar yolu düzenlemesi, Teyyaredüzü 
Mahallesi Ünsal Sokak’ta parke yol 
çalışması, Aksu Mahallesi Sosyal 
Bilimler Lisesi önü parke çalışması, 
Erikliman Mahallesi Çecelioğlu So-
kak’ta yol tamir çalışması, Gedikka-
ya Mahallesi Nihatbey Caddesi’nde 
yol tamiratı ve Gaziler Mahallesi 160 
Nolu Sokak’ta merdiven çalışması 
yürütülüyor. SAYFA 3’TE

Fen İşleri Ekipleri Şehrin Her Bölgesinde
Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehrin farklı 
bölgelerinde belirlenen programlar dâhilinde çalışmalarını sürdürüyor

Gazetemizi telefonla 
arayan Günay”Has-

taneye geldim.Dönüşte ma-
aşımı alıp köye dönecektim.
Bir de baktım maaşım yok.
Sonra Keşap Kaymakamlı-
ğına gittim.Ailemin gelir tes-
tini bahane ederek maaşım 
kesilmiş.Benim ailem zaten 
yıllardır hep aynıydı.Valimiz 
iyi bir insan .Sesimi duyup 
bana randevu versin.Beni 
dinlesin.Keşap’ta her kay-
makam değişince benim du-

rum değişiyor.Milletvekilleri 
ile konuşunca sorun daha 
önce çözülmüştü.Emin olun 
hastayım ve mağdurum.
Başka amacım yok.Yüzüm 
gözüm zaten kan içinde 
çocukluktan beri yaşıyorum. 
Cildim sürekli kanıyor.Niye 
benim maaşımla bu kadar 
uğraşılıyor.Bir çare istiyo-
rum.Bayramşah Köyü orta 
Mahalle muhtarına ulaşan 
herkes beni bulabilir”dedi.

Haber: Mustafa Cici

‘Yüzde 80 Engelliyim
Ama Maaşım Kesildi’
Keşap Bayramşah Köyü’nden Mustafa Günay, yüzde 80 
engelli olduğunu ancak maaşının kesildiğini öne sürdü

Sarı, İŞKUR’un, kendi 
işini kuracak engelli 
ve eski hükümlülere  
yönelik 2023/1. döne-
mi hibe desteği proje 
başvurularının  e-Devlet 
üzerinden başladığını, 
kurum olarak istihdamın 
korunması, geliştirilme-
si, yaygınlaştırılması ve 
işsizliğin önlenmesine 
yönelik destek ve faali-

yetlere devam ettiklerini, 
bu kapsamda bu güne 
kadar istihdamında 
güçlük çekilen engelli ve 
eski hükümlü vatandaş-
larımızın kendi işlerini 
kurmalarına yönelik  
toplam 109 projenin 
desteklendiğini, bu pro-
jelerden halen 13’ünün  
devam ettiğini söyledi.

SAYFA 2’DE

İşkur’dan Kendi İşini Kuracak Engelli  Ve 
Eski Hükümlülere Yönelik  Hibe Desteği

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa SARI, kendi işini kuracaklara müjde verdi



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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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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Doğu Park Projesinde 
Yüzde 20’Ye Ulaşıldı

Giresun’un doğu yaka-
sındaki 40 yıllık çöp sahası 
üzerinde projelendirilen 
Doğu Park ve Galericiler 
Sitesi (Açık Spor Kompleksi 
Rekreasyonu Alanı Düzen-
lemesi) Projesinde yapım 
çalışmaları aralıksız olarak 
devam ediyor.

Yıllardır atıl vaziyette 
bulunan 32 bin metreka-
relik bir alana uygulanan 
proje içeriğinde; 20.000 m2 
yeşil alan, 3.500 m2 kapalı 
alanda 45 adet galeri ve 
çeşitli amaçlar ile kullanıla-
bilir dükkan, ATM bölgesi, 
zabıta noktası, 9.820 m2’lik 
çevre düzenleme çalışma-
sı, futbol sahası, 2 adet 
basketbol sahası 2 adet 
voleybol sahası, 2 adet 
tenis kortu, 1 adet bekçi 
kulübesi, 3.740 metre yürü-
yüş yolu, futbol sahalarının 
olduğu bölümde, kafeterya, 
açık ve kapalı bekleme 
alanları, görevli odaları 
ile soyunma odaları gibi 

imkanlar barındırıyor.
50 Milyon TL’lik bu mega 

proje için alandan 160 bin 
metreküplük çöp kaldır-
ma işlemi gerçekleşirken, 
yüklenici firma yetkilileri 
tarafından verilen bilgide 
yapım çalışmalarında fiziki 
olarak yüzde 20’ye ulaşıldı-
ğı açıklandı.

Giresun Belediye Başka-
nı Aytekin Şenlikoğlu, ya-
pım çalışmalarını yakından 
takip ettiklerini ve her şeyin 
istedikleri şekilde ilerlediğini 
bildirerek, Giresun’a gururla 
hizmet ettiklerini ve bundan 
da son derece mutlu olduk-
larını söyledi.

 “Vatandaşlarımızın yüzü 
güldükçe bizim de yüzümüz 
gülüyor. Onların mutlulu-
ğu bizim mutluluğumuz.” 
diyen Başkan Şenlikoğlu, 
bu projenin Temmuz 2023 
tarihine kadar hızlı bir şe-
kilde tamamlanarak halkın 
kullanımına sunulacağını 
da sözlerine ekledi.

HUSEYiN AVNi ALPASLAN
BELGESELi GOZ KAMASTIRDI
Emekli öğretim Görevlisi, gazeteci ve Yazar Ahmet Gürsoy Yönetmenli-
ğini yaptığı Hüseyin Avni Alpaslan belgeselinin galası görkemli geçti

Yapılan konuşmaların ardından Avni 
Alparslan Bey’in, askeri okula baş-
lamasından, 1. Dünya Savaşındaki 

başarılarıyla Kurtuluş Savaşı’nda 42. Gö-
nüllü Alay Komutanı olarak Sakarya’da şehit 
düşünceye kadarki hayatının konu aldığı 
belgesel filmi izlendi.

Galaya, Rektör Prof. Dr. Yılmaz CAN’ın 
yanı sıra; AK Parti Giresun Milletvekili Sabri 
ÖZTÜRK, İl Emniyet Müdürü Recep GÜ-
ZELYAZICI, İl Jandarma Komutanı Jan-
darma Albay Özgür ÖZER, , Sivil Toplum 
Kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, 
öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.. 

Haber: Mustafa Cici

İşkur’dan Kendi İşini Kuracak Engelli  Ve 
Eski Hükümlülere Yönelik  Hibe Desteği

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa SARI, kendi işini kuracaklara müjde verdi

Sarı, projelerin hayata 
geçirilmesi için kurum 

tarafından  bu güne kadar 
3.485.370.- TL. harcama ya-
pıldığını, desteklene projelerin İŞ-
KUR’un gözetimi ve denetiminde 
başarılı bir şekilde devam ettiğini 
dile getiren Sarı,  2023 yılında da 
kendi işini kurmak isteyen engelli 
ve eski hükümlü vatandaşlara 
hayallerini gerçekleştirmeleri 
yönünde bu çalışmanın fırsat 

olduğunu, aklında bir projesi olup 
da bu güne kadar maddi yeter-
sizlikler  nedeniyle gerçekleştir-
me fırsatı bulamayan engelli ve 
eski hükümlü vatandaşlarımızın  
hayallerini gerçekleştirmek üzere 
İŞKUR engelli ve eski hükümlü 
hibe desteklerine başvurmalarını 
beklediklerini ifade etti. 

Sarı şu uyarılarda bulundu
1. Kuruluş İşlemleri Desteği: 

İşyeri kuruluşu için yapılan resmi 

işlemler, onaylar, izinler, ruhsat-
lar ve sigorta gibi masraflar için 
belge karşılığı olmak üzere en 
fazla 5.000 TL,

2. İşletme Gideri Desteği: Söz-
leşme imza tarihinden sonra 12 
ay süre ile belge karşılığı olarak 
işletme giderlerinin (Su, elektrik, 
iletişim, ısınma, tanıtım ve kira) 
en fazla % 60’ını geçmeyecek 
şekilde yıllık toplamda en fazla 
15.000 TL,

3. Kuruluş (Demirbaş) Des-
teği: Sözleşme imza tarihinden 
itibaren 12 ay boyunca belge 
karşılığı olmak üzere işletmenin 
temel faaliyet alanı ile ilgili ma-
kine, teçhizat, yazılım, donanım 
gibi maliyetler için vergiler dâhil 
en fazla 70.000 TL  olmak üzere 
engelli kendi işini kuracak vatan-
daşlarımıza, projesi kabul edilme-
si halinde toplam 90.000.- TL. 
destek sağlandığını belirtti.

‘Giresun Havanda Su Dövüyor’
Yılmaz, “Değerli arkadaşlar 

2022 yılını uğurlamaya hazırlan-
dığımız son ay, Aralık ayından  
geriye doğru panoramik bir bakış-
la  değerlendirme   yaptığımızda  
pek çok konuda 20 yıllık AKP 
iktidarında Giresun için havanda 
su  dövüldüğünü   görüyoruz. 
Bunlardan dikkat çekenlerin 
birincisi, ana hattı  Trabzon ’a 
kaptırılan,  Erzincan-Gümüşhane    
Demiryolu Projesinin, 2012 ÇED 
raporunda yer almasına rağmen 
akıbetinin ne olduğu bilinmeyen 
Torul-Tirebolu  Demiryolu hikaye-
si. Ta Osmanlı dönemine daya-
nan, Doğunun yani İran Kapısının   
en kestirme Karadeniz’e bağlan-
tısı olan Harşıt vadisi üzerinden 
bir demiryolu hattı yapılması işini,  
yani asırlık bir mücadeleyi maale-
sef Giresun kaybetmiştir.”dedi

Yılmaz şöyle konuştu
“ Yine aynı bölgeden geçen 

86 Km.lik Torul-Tirebolu Karayolu 
İyileştirmesi  projesi.     Proje 
çizim  ihalesi yapılalı nerdeyse 
7 yılı aşan bu yolun  neden hala 
yapım işi  ortada yok ?    Geçtiği-
miz dönem  bu projenin kemençe 
eşliğinde yapılan  animasyonu-
nu  mecliste  izletmiştik. Her yıl 
onlarca ölümlü kazanın yaşandığı 
hatta 22 Ağustos 2020 deki Selde 
, altı boşaltıldığı için menfez 
faciasında yitirdiğimiz 5 asker 
ve 1 kayıp operatörün acısı hala 
yüreklerde iken, sadece 92m 

50cm.lik bir köprü ile geçiştirildi 
Giresun’un en Stratejik Ulaşım 
hatlarından birisi olan bu yaşam-
sal proje.

Tirebolu-Torul  yolu , yapıldı-
ğında , çok sayıda tünel ,viyadük 
ve köprülerle  daha güvenli ve 
daha kısa sürede Karadeniz bağ-
lantısını  sağlayabilecektik. Ama 
rafa kaldırıldı.

Diğer taraftan yapılana kadar 
susmayacağımız, bir diğer stra-
tejik bağlantımızın yani Gire-
sun-Dereli-Ş.karahisar-Sivas ve 
ta Mersin Limanına bizi bağla-
yan yolun Eğribelden sonra en 
önemli tüneli olan Pınarlar tüneli 
var.Onu da unutturmayacağız.

Yine değerli arkadaşlar 2 kez 
bu mecliste sunumunu yaparak 
, görüşlerimizi paylaştığımız, 
bir diğer Giresun’un yaşamsal 
projesi de Güney Çevre yolu 
projesidir. Daha  ÇED başvurusu 
öncesi hazırlık aşamasında bu 
projenin 2 alternatifini tartışmaya 
açmış ve  projenin  en az  5 Km. 
derinlikte ve çıkışının da doğuda  
Armelitten  öte de  olmasını iste-
miştik. İleride Trabzon  ve Sam-
sun’un da  bu yola bağlamak 
isteyeceğini, dolayısı ile 1990’lı 
yıllarda deniz dolgusuyla yanlış 
yapılan Samsun-Sarp geçişinin 
bu şekilde uzun vadede düzel-
tilebileceğini söylemiştik. Ancak 
bizim bu çok önemli uyarılarımız 
dikkate alınmamıştır. GÜNEY 

ÇEVRE YOLU bugün için unu-
tulmaya yüz tutan   projelerin en 
önemlilerindendir. Diğer yandan, 
nedense 12 yıldır salonsuzluktan 
Kültür-Sanat yaşamı söndürü-
lerek cezalandırılan Giresun 
halkının ,,dört gözle yapımını 
beklediği Kültür Merkezi ile Tıp 
Fakültemizin Morfoloji Binalarının 
bir türlü gerçekleşmeyen ihaleleri 
de oldukça manidardır.

20 yılda Giresun’u şehir 

tabelalı,,28 plakalı  bir köye 
çeviren AKP İktidarının ya-
pamadığı bu projeleri, önü-
müzdeki seçimlerde iktidara 
gelecek olan CHP,   Millet 
İttifakı ile beraber mutlaka ger-
çekleştirecektir. Bizim için bu 
mücadele bitmedi. Giresun’un 
tüm uyutulan projeleri tamam-
lanana  kadar sürdürülecektir 
bu savaşım..”

Haber: Hakan çelebi

Giresun İl Genel Meclisi CHP Grupbaşkanvekili Mehmet Yılmaz, Giresun’un demiryolu mücadelesini kaybettiğini öne sürdü



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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Fen İşleri Ekipleri Şehrin 
Her Bölgesinde

ADD KARARLI
ADD Giresun Şube 

Başkanı Oğuzhan 
Özdemir, ADD Genel 
Danışma Kurulu toplantısı 
sonuç bildirgesini değer-
lendirdi

Özdemir”25-26 Eylül 
2021’de 16. Olağan Seçimli 
Genel Kurul’da oluşan Ge-
nel Yönetim Kurulu görev 
bölüşümü yaparak Sayın 
Dr. Mustafa Hüsnü BOZ-
KURT başkanlığında çalış-
malarına coşku ve kararlılık 
ile başlamıştır.”denildi

Özdemir, “Aradan geçen 
yaklaşık 1 yılda son derece 
önemli etkinlikler ger-
çekleştirilmiştir. 14 Bölge 
Toplantısı yapılmış, 50 il ve 
200 ilçede ADD örgütleriyle 
yakın ve doğrudan ilişkilerle 
çalışmalar yürütülmüştür. 
Son 1 yıl içinde üye sayısı 
yaklaşık on bin artarak 
61 bini, şube sayısı 340’ı 
aşmıştır. ADD bünyesinde 
ve kamuoyunda güven 
sağlayan kurumsallaşma-
yı güçlendirici çalışmalar, 

ADD Genel Merkezine 
akçalı (mali) destekleri de 
artırmıştır. Derneğimizin 
öğrenci yurdu çalışmaları,

bursları giderek güçlen-
mektedir.

23 Nisan 2022 günü 
Ankara’da yapılan kitlesel 
toplantıya on bini aşkın 
(Polis kayıtları) üyemiz 
ve yurttaşlarımız katılmış 
ve Genel Başkanımız Dr. 
Mustafa Hüsnü Bozkurt ta-
rafından büyük bir coşku ile 
23 Nisan Ulusal Egemenlik 
Manifestomuz (bildirgemiz) 
kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Ana tema olarak YENİ-
DEN ATATÜRK CUMHU-
RİYETİ’ne çağrı ve vurgu 
yapan manifestomuz, hem 
sanal ortamlarda payla-
şılmış hem de basılarak 
olabildiğince yaygın dağı-
tılmıştır. Demokratik kitle 
örgütleri, basın yetkilileri, 
siyasal partiler dahil ziyaret 
edilerek manifestomuz 
verilmiştir.”dedi.

Haber: Osman Yılmaz

Adli Tıp İçin
Önemli Adım…

Muazzez Elçin Özkan İLAÇ GİBİ GELECEK
Giresun Eğitim Araştır-

ma Hastanesi kadrosunu 
güçlendiriyor.Son olarak  
doktor  Muazzez Elçin Öz-
kan da görevine başladı.

Yapılan açıklama-
da”Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Adli Tıp Anabilim Dalında 
tıpta uzmanlık eğitimini 
tamamlayan ve Devlet 
Hizmet Yükümlülüğü kurası 
ile Giresun Eğitim Araştır-
ma Hastanesine ataması 
yapılan Adli Tıp Uzman 
Doktoru Muazzez Elçin 
Özkan, hastanede Adli Tıp 
Biriminde hasta kabulüne 
başlamıştır.

Giresun Eğitim Araştırma 
Hastanesinde henüz yeni 
kurulan Adli Tıp Biriminde, 
mahkemeler, savcılıklar 
veya adli kolluk birimlerin-

den üst yazı ile müracaat 
eden; Travmaya uğramış 
kişiler, Çocuk istismarı 
ve ihmali, cinsel istismar 
olguları, Aile içi şiddet ve 
kadına yönelik şiddet mağ-
durları, Yaş tayini, Farik 
mümeyyizlik değerlendiril-
mesi, Maluliyet olgularının 
Adli tıbbi muayene ve 
değerlendirilmesi yapılarak 
kesin adli raporlan düzenle-
necektir.

Dr. M. Elçin Özkan, 
aslen İzmirli olup, Manisa 
Celal Bayar Üniversitesi 
Tıp Fakültesinden mezun 
olmuştur. Adli Tıp Uzmanlık 
Eğitimini Muğla’da tamam-
ladıktan sonra Uzman 
Doktor olarak ilk görev yeri 
olan şehrimize tayin olmuş-
tur.”denildi. 

Haber: Hakan Çelebi

Giresun Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü’ne 

bağlı ekipler, şehrin farklı 
bölgelerinde belirlenen prog-
ramlar dâhilinde çalışmalarını 
sürdürüyor. Fen İşleri Müdür-
lüğü yetkilileri, amaçlarının 

mahalle sakinlerine daha 
sağlıklı ve konforlu bir yaşam 
sunmak olduğunu belirterek: 
“Bunun için çok çalışmaya 
ve hemşehrilerimize hizmetin 
en güzelini vermeye devam 
edeceğiz” dedi.

Yapılan açıklamada, 
“Fındıkta verim ve 
kaliteyi artırmak 

amacıyla Giresun İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğümüzde 
görevli teknik elemanlarımız 
tarafından fındıkta budama, 
gübreleme, hastalık ve zarar-
lılar ile mücadele konularında 
üreticilerimize uygulamalı 
eğitim veriliyor.

Fındıkta verim ve kaliteyi 
artırma noktasında;  budama, 
gübreleme, hastalık ve zarar-

lılar ile mücadele çalışmaları 
büyük önem taşımaktadır. Fın-
dık yetiştiriciliğinde arzu edilen 
verim ve kaliteye ulaşabilmesi 
için bulunduğumuz dönem 
itibariyle çiftçilerimizin mutlaka 
budama işlemlerini ve toprak 
tahlili sonuçlarına göre  tekniği-
ne uygun gübrelemeyi yapma-
ları, aynı zamanda hastalık ve 
zararlılar ile mücadele etmeleri 
gerektiği teorik ve uygulamalı 
olarak anlatıldı.” denildi.

Haber: Fatma Uğurlu

Fındıkta Uygulamalı
Budama Eğitimleri tamgaz
Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındıkta budama eğitimlerine hız verdi

Proje hakkında bilgi veren 
İl Müftüsü Ramazan 

Topcan, Gençlik Koordinatörlü-
ğünce toplumun her kesimine 
yönelik projeler, yardım çalış-
maları ve sosyal sorumluluk 
projeleri geliştirildiğini belirtti. 

İlk Emri “Oku” olan bir dinin 
mensupları olarak eğitim faali-
yetlerine çok önem verdiklerini 
belirten İl Müftüsü Topcan, 
projeye katkı sunan İl Gençlik 
Koordinatörlerine, Genç TDV 
gönüllülerine ve üniversiteli 
Genç Diyanet gönüllülerine 
teşekkür etti. 

Proje kapsamında Gire-
sun’dan Sivas’a yola çıkan 
heyet, Hasan Şakir İlköğretim 
Okulu öğrencileriyle bir araya 
geldi. Heyet daha sonra Kur’an 

kursu öğreticileri ve üniversite 
öğrencilerinin katkılarıyla hazır-
lanan fındık paketlerini Sivaslı 
öğrencilere takdim etti.  

Heyeti karşılayan Gölova 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir 
Güney, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, 

“Öğrencilerimizin hatıralarında 
güzel izler bırakarak örnek 
teşkil edecek bu organizasyon 
yardımlaşma ve dayanışma 
bilincini pekiştirecektir.”  dedi.  

Heyette yer alan Şebinka-
rahisar İlçe Müftüsü Mustafa 
Yılmaz misafirperverliklerinden 

dolayı Gölova İlçe Müftüsü 
Adem Yılmaz’a ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Kadir Güney’e 
teşekkür etti. Müftü Mustafa 
Yılmaz, öğrencilerle bir süre 
sohbet ederek, “Her iyilik 
değerlidir ve iyilik paylaştıkça 
çoğalır. Yeryüzünde iyiliğin 
çoğalması için gayret edin.” 
tavsiyesinde bulundu. Müftü 
Adem Yılmaz ise programın 
farklı kültürlerin kaynaşması 
açısından önemli bir adım oldu-
ğunu belirtti. 

Ziyaret programına İl Gençlik 
Koordinatörü Fatma Albayrak, 
Giresun Müftülüğü Murakıbı 
Mehmet Zahid Sarıgül, Genç 
TDV ve Giresun Diyanet Genç-
lik gönüllüleri ile öğrenciler 
katıldı. 

Giresun’dan Sivas’a
kardeşlik köprüsü kuruldu
Giresun İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından başlatılan “Kardeşime Duyarlıyım” projesi
kapsamında Sivas Gölova İlçesi Hasan Şakir İlköğretim Okulu öğrencilerine çeşitli hediyeler verildi

Öğrencilerin, Türkiye geneli 
başarı düzeylerini ölçme-

lerine imkan tanıyan, sınav be-
cerileri konusunda yetkinliklerini 
görebilecekleri ve Uğur Okulların-
da burs olanağı sağlayacak Uğur 
Kabul Sınavı, 7-8 Ocak 2023 
tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Eğitimde ve sınavlara hazırlık-
ta 55 yıllık deneyimle öğrencileri-
ni başarıyla geleceğe hazırlayan 
Uğur Okulları’nın her yıl düzen-
lediği Uğur Kabul Sınavı (UKS) 
Türkiye genelinde 7-8 Ocak 2023 
tarihlerinde gerçekleştirilecek. 
Sınav Türkiye genelinde tüm 
öğrencilerin yüzdelik dilimlerini 
görmelerine, eksiklerini tespit 
ederek kendilerini geliştirmelerine 
katkı sağlayacak. 

YÜZDE 100’E VARAN EĞİ-
TİM BURSU ŞANSI 

Sınava katılan öğrenciler 
başarı oranlarına göre yüzde 
100’e varan eğitim bursu kazan-

ma şansı yakalayacak. Türkiye 
genelinde, 4,5,6,7,8,9,10 ve 
11’inci sınıf öğrencilerine yönelik 
düzenlenecek Uğur Kabul Sınavı 
sonuçlarına göre öğrenciler, 
sınava girdikleri okulların burs 
kontenjanı kapsamında burslu 
okuma şansı elde edecek. 

1 SINAV 2 KARNE 
Uğur Kabul Sınavı’na katılan 

öğrenciler, sınav sonuçlarını 2 
karne ile değerlendirme imkanı 
bulacak. Öğrencilere; Türkiye 
geneli akademik sıralamalarını 
görebilecekleri Sınav Sonuç 
Karnesi ile birlikte Sınava Yönelik 
Akademik Beceriler Karnesi 
verilecek. Bu karnede; Bilgiyi Kul-
lanma Becerisi, Strateji Becerile-
ri, Okuduğunu Anlama Becerisi, 
Grafik Yorumlama Becerisi, Plan-
lama Becerisi, Disiplinlerarası 
Etkileşim Kurma Becerisi, Farklı 
Yorumlama ve Düşünme Becerisi 
olmak üzere 7 başlıkta yapılacak 

ölçümlemeler ile öğrenciler sınav 
becerilerine yönelik performans-
larını ve geliştirilebilir alanlarını 
görebilecek.

Öğrencilerin akademik başa-
rılarını sınavlara da yansıttığını 
söyleyen Uğur Okulları Genel 
Müdürü Nil Çiçek “55 yıllık 
deneyimin verdiği güçle Türki-
ye’nin 55 ilinde 116 okulumuz 
ve 141 kursumuzda 110 bin öğ-
rencimizle eğitim serüvenimizi 
sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz 
emeklerinin karşılığını sınav-
larda elde ettikleri derecelerle 
alıyorlar. 2022 Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı’nda (YKS) 
öğrencilerimiz ilk 100’de 21, 
ilk 500’de 74, ilk 1000’de 141 
derece elde etti. Liselere Geçiş 
Sistemi (LGS) Sınavında ise 
4 öğrencimiz Türkiye birincisi 
oldu. Uğur Okulları olarak her 
yıl düzenlediğimiz Uğur Kabul 
Sınavımız da YKS ve LGS’nin 

bir provası niteliğinde. Türkiye 
genelinde gerçekleştirdiğimiz 
Uğur Kabul Sınavı’na Uğurlu 
öğrencilerimizin yanı sıra Tür-
kiye genelindeki tüm öğrenciler 
katılabiliyor. Öğrenciler, sınav-
dan aldıkları puana göre hem 
eksiklerini görme şansı buluyor 
ve Türkiye genelinde kendi 
akademik düzeyini değerlendi-
rebiliyor. Ayrıca sınava katıldığı 
okuldan sınav sonuç karnele-
rini alan tüm öğrencilere dijital 
eğitim platformu Metodbox’a 2 
ay süreyle erişim hakkı veriyo-
ruz” dedi. 

BAŞVURULAR
6 OCAK’TA SONA ERİYOR
UKS’ye başvurular 6 Ocak 

tarihinde sona erecek. Başvurular 
Uğur Okullarından, www.uguro-
kullari.k12.tr/uks web sitesinden 
üzerinden ve 444 4 845 numa-
ralı Çağrı Merkezi aracılığıyla 
yapılacak.

Uğur Kabul Sınavı 7-8
Ocak’ta gerçekleştirilecek
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

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

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

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

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

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

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

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

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

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

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

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

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

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

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

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

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

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

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

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

Haber: Yavuz Kayacık

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

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

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

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

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

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

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

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

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

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

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

Sevgili dostlar, 
Değerli Canlar, 
5 Aralık tarihinde yazmam 

gereken; 
‘Kadınların seçme ve 

seçilme haklarıyla ilgili sohbet 
yazımızı bir gün gecikmeli 
olarak yazıyorum. 

Ancak, tarihsel önemi olan 
bu konu; 

Aradan kaç gün ve kaç yıl 
geçerse-geçsin… 

Kadınların elde ettikleri 
‘hakları’ kimler rafa kaldırmayı 
denerse denesin;

Cumhuriyetin ilk kazanım-
larından olan ‘kadın hakları’ 
unutulmazlar arasında yerini 
almıştır… 

Kadın hakları için bazen 
şöyle bir benzetme yapılır; 

“Kadın hakları altın tepside 
sunulduğu için kıymeti pek 
bilinmiyor.” diyenler oluyor… 

Unutanların olduğu da… 
Kadın haklarının altın tepsi-

de sunulduğu da doğrudur… 
Ama şu da bir gerçektir ki; 
Cumhuriyet kurulduktan 

sonra ‘haklarını elde eden’ 
kadınlar… 

Elde ettikleri ‘haklarını’ 
cephede ve cephe gerisinde 
müdacele ederek ve alın terle-
riyle aldılar… 

Yerlere çöküp el-etek 
öpmeye yeltenen kadınlar için 
ne diyordu Mustafa Kemal 
Atatürk; 

“Ey Türk Kadını! 
Sen yerlerde sürünmeye 

layık değil, omuzlar üzerinde 
göklere yükselmeye layıksın” 
diyordu.. 

Ve bu sözü inanarak ve 
yürekten söylediği içindir ki; 

Cumhuriyeti kurduktan9 
sonra verdiği sözü tutuyordu.. 

Ve kadınların hak ettiği 
‘haklarını’ altın tepside sunu-
yordu! 

Kadınların ‘hak mücadelesi-
ni’ kilometre taşlarının üzerine 
basarak söyleyecek olursak; 

Osmanlı döneminde de 
kadınlar ‘hak’ mücadelesi 
veriyordu ama karşı tarafta 
haklarına saygı duyacak mu-
hatap bulamıyorlardı… 

Hatta ve hatta ahırdaki sı-
ğırları ve koyunları kayıt altına 
alıyorlar; 

Kadınları –insan yerine 
koyup- nüfus kayıtlarında bile 
yer alamıyorlardı.. 

Sizlerin de çok iyi bildiği 
gibi; 

Kurtuluş Savaşı sırasında 
da erkeklerle-kadınlar yan 
yana ve omuz omuza düşma-
na karşı savaştılar… 

Cephe gerisinde kalanlar; 
Hazırlanan silahları ve cep-

haneleri cephelere taşıdılar… 
Savaşan Kuvvacıların aç 

kalmaması için yiyecek hazır-
layıp yolladılar… 

Soğukta üşümesinler diye 
çoraplar ve yün kazaklar do-
kudular. Vs. Vs. 

Cumhuriyet dönemine kısa-
ca bakacak olursak; 

Kadınlar ‘milletvekili’ olabil-
mek için ilk adımı ‘Cumhuriye-
tin’ kuruluşuyla birlikte… 

Nezihe MUHİDDİN önderli-
ğinde, ilk kadın partisi olan; 

‘Kadınlar Halk Fırkasını’ 
kurarak atarlar…

Yıl: 1926 
Erkek ve Kadın bir elmanın 

iki yarısıdır diyen Mustafa 
Kemal Atatürk; 

Medeni Kanun yasasını 
çıkarır; 

Ailede kadınla erkeğin eşit 
olma hakkını verir… 

Evlilikte resmi Nikah zorun-
luluğu getirir.. 

Çok evliliği ortadan kaldı-
rır ve tek eşliliği yasal hale 
getirir… 

Kadınlara istedikleri mes-
leğe girebilme ve çalışma 
hakkını yasallaştırır.. 

Mahkemelerde tanıklık 
yapma, miras ve boşanma 
konusunda erkeklerle aynı 
eşit haklara sahip olmasını 
sağlar… 

Yıl; 1930 
Kadınlara da ‘seçme ve 

seçilme’ hakları verilir… 
Ve yapılan ilk yerel seçim-

lerde: 
İlk kadın belediye başkanı, 

Artvin’in Yusufeli ilçesinden 
Sadiye Hanim seçilir… 

Ve bu görevi iki yıl yürü-
tür… 

Aynı yıl seçilen ilk kadın 
muhtar ise; 

Aydın’ın Çine ilçesine bağlı 
Demirdere (Karpuzlu) köyün-
den Gül ESİN Hanımdır… 

Yıl; 5 Aralık 1934 
Kadınlara ‘milletvekili’ 

seçme ve seçilme hakkı veri-
yor… 

Ve 1935 yılında yapılan se-
çimlerde 17 kadın ‘milletvekili’ 
seçilip TBMM ne gidiyor.. 

Ve aynı yıl yapılan ‘ara se-
çimlerde’ de emekli öğretmen 
Hatice ÖZGENEL Çankırı’dan 

seçilip ve sayı 18 kadın 
milletvekiline çıkıyor… 

İlk kadın Bakanımız; 
1971 Muhtırası sonucu 

kurulan Nihat ERİM Hükü-
metinde Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı olan Türkan 
AKYOL’dur… 

İlk kadın Başbakanımız-
da; 

1993-96 yılları arasında 
yaptığı gaflarla herkese 
kahkahalar attıran, çifte va-

tandaş ruhsatlı Tansu ÇİLLER 
Hanımefendidir… 

Özetlersek; 
Sohbetimizin üst başlığında 

da ifade ettiğim gibi kadınlar, 
elde ettikleri haklarını alın 
teriyle almışlardır… 

Görevlerini yapmanın 
huzuru içinde bu dünyadan 
ayrılmışlardır… 

Ve belli bir zaman sonra; 
O, görevini yerine getiren 

kadınların çocukları, torunları 
ve ardılları yol değiştirip, tek-
rar gerisin-geri dönmeyi tercih 
yapmışlarsa… 

Aydınlık savaşının gerisin-
de kalmışlarsa… 

Değil çift evliliği, üç-beş 
evliliği normal saymışlarsa.. 

Ortaçağdan kalma harem-
lik-selamlık geleneğini bu 
çağda hala savunuyorsa… 

Yapılacak bir şey yok…

HAKLARINI ALAN KADINLAR 
HAK ETTİKLERİ İÇİN ALDILAR

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

57 Aralık 
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1990-91 yıllarında Meslek-
te Birlik Grubu ile tanışıklığımı 
arkadaşım, dostum ve hemşe-
rim Mehmet Güçlü sağladı. 
Atom karınca lakaplı Meh-
met Güçlü genç, enerjik ve 
dinamik yapısıyla çok gayretli 
bir arkadaşımızdı. Aynı sitede 
farklı yerlerde çalıştığımızı 
sonraları sohbet ederken 
anladım. Ben Bayrampaşa’da 
bulunan Sarı Dökümcüler 
Kooperatifi’nde çalışırken o da 
aynı sitede bulunan Site Mu-
hasebede çalışmış. Samimi 
ve içten gayretleri bizi zaten 
yabancı olmadığımız camiaya 
ısındırdı. Kısa sürede grubun 
sadık bir üyesi olduk. 

O sıralar ben Gaziosman-
paşa Küçükköy’de bulunan 
bir şirketin muhasebe müdür-
lüğünü yapıyorum. Şirketimiz 
toptan gıda ticareti yapıyor ve 
ben ufaktan büro muhasebesi 
için müteşebbis arkadaşım 
Habip Terzioğlu ile beraber 
kurduğumuz bir şirketin 
ortağıydım. O eşantiyon işleri 
yapıyor ben de hem şirkette 
hem de burada defter tutu-
yorum. Tutuyorum sayılmaz 
bile şirketimizde çalışan bir 
arkadaşımız yapıyor işleri, 
şimdi o da büro sahibi. Allah 
işlerini rast getirsin. Birkaç yıl 
daha çalıştıktan sonra o işten 
ayrılıp tamamen büroculuğa 
başlıyorum.

Meslekte Birlik Grubu, o 
zamanlar tamamen halis ni-
yetle kurulmuş elbirliği yönte-
miyle idare edilen gönüllü bir 
kuruluş. Birlik Vakfı’nın kuru 
fasulye pilavına talim edip 
ayranını içerek bir şey yapma 
çabası içindeyiz. Tek tek büro 
büro dolaşarak adres alıp 
meslektaşla tanışıyoruz. Üye 
yapma telaşındayız. İstanbul 
kazan biz kepçe Avcılar’dan 
başlayıp Tuzla’ya kadar her 
yere yetişmeye çalışıyoruz. 
Telefon bile lüks o zamanlar. 
Ama azmin elinden bir şey 
kaçmıyor. Seçimlere katılıyor, 
derdimizi daha fazla kişiye 
ulaştırmaya çalışıyoruz. 

Bir yanda da aktif siyasetle 
ilgilenip halkla ilişkiler kuruyo-

ruz. Tabi 1994 seçimleri çok 
önemli, Recep Tayyip Erdo-
ğan fırtınası esiyor. İlçe ve 
büyük şehir belediyesi Refah 
Partili başkanlar tarafından 
kazanılıyor. Hemen bize bir 
yafta yapıştırıyorlar “refahın 
arka bahçesi” diyorlar. Yalan 
da değil hani başkanımız 
Yılmaz Şener abimiz İBB Gelir 
Daire Başkanı oluyor. Rah-
metli Yücel ÇelikbileK abimiz 
Beykoz Belediye Başkanı 
oluyor. Ahmet Büyükkaymaz 
abimiz Darphane Genel 
Müdürü oluyor. Biz belediye 
meclis üyesi oluyoruz, başka 
arkadaşlarımız başka yerlerde 
görev alıyor. 

2005 yılına geldiğimizde 
artık rüştümüzü ispatlama 
zamanı grubun kurumsal bir 
kimlik kazanmasını istiyor ve 
dernekleşiyoruz. Bazılarının 
zannettiği gibi kolay olmuyor 
işler, üzerimizden bir 28 Şubat 
süreci geçmiş buldozer gibi. 
Bazıları silin kaydımızı biz 
işimize bakalım demiş. Ama 
bizler durmuşuz karşısında 
zulmün baskının. Kurucu üye 
arıyoruz 40 kişi olsun kırkla-
ra karışalım, 18 Mart olsun 
Çanakkale direnişi gibi tarihe 
geçsin istiyoruz. Ve bir 18 
Mart günü kuruyoruz derne-
ğimizi. 6 yıl aralıksız dernekte 
ve 14 yıl grupta hizmetimiz 
geçiyor. Derneğin tüzüğünü 
ellerimizle yazıyoruz. Kimse 
şu cümle çıksın şu cümle gir-
sin bile demiyor, o kadar ilgi-
siz bir toplumuz. 2011 yılında 
bu vakitler derneği muhteşem 
bir kongre ile Mustafa Çaya 
ve ekibine devrediyoruz. Gidiş 
o gidiş kimse işimize karıştı 
demesin diye uzak duruyoruz 
11 yıldır.

Ama nevzuhur biri geliyor; 
ne edep biliyor, ne adap. Fin-
cancı dükkânına giren katırlar 
gibi o muhteşem eserleri ve 
kişileri devirip, kırıp, döküp 
geçiyor. Açıyor telefonu 
sövüp sayıyor, akla hayale 
gelmeyecek, ağza alınma-
yacak ne kadar hakaret 
kelimesi varsa sayıp döküyor. 
Allah’ın garip bir cilvesi bu 

ses kaydı medyaya düşü-
yor, yayınlanıyor. Adamda 
edep olsa utanır, kızarır ve 
bir kenara çekilir “herkesten 
özür dilerim” der basar istifayı 
işine gücüne bakar. Ama ne 
gezer adam pişkin pişkin, 
kötü bir Yahya Arıkan kopyası 
olarak aramızda volta atıp 
duruyor. Geçen gün kongre-
de gördüm, onun yerine ben 
utandım, “bu adam mı bizim 
başkanımız” diye. Avantür 
filmlerde gördüğünüz kavgacı 
rollerin oyuncusu gelmiş 
başkan olmuş. Bu zül de bize 
yeter de artar bile.

Bir de tüzük tadilatı getir-
mişler huzura, evlere şenlik, 
yeniden yazmışlar tüzüğü. 
Sanki bir iş yapacaklar da tü-
zük engelmiş gibi. Ama araya 
birkaç madde sokuşturmuşlar, 
gelecek dönemin faşist uy-
gulamalarına yol açmak için. 
Öncelikle kurucular listesini 
değiştirmişler, muhtemelen 
bazı isimleri çıkarıp bazı 
isimleri ilave etmişler. Siz 
çıkarsanız ne olacak, tarih 
yazdı kim kurucu kim değil. 
Sen değiştirsen ne değişmiş 
olacak? Ama bunu anlama-
yanlar “evet” dedi geçti. Üye 
ihraç etmek için yeni bazı 
suçlar ihdas edildi. Üye ihraç 
etmek için tüzük değişikliği 
yapan adamları da gördük ya 
gözümüz açık gitmez artık. 
Biz bir kişi kazanmak için aya-
ğına giderken, bunlar adam 
atmak için daha fazla gayret 
sarf ediyorlar. 

Ve bir tespit, ilk defa misa-
firsiz bir genel kurul yapmak 
da nasip oldu bu yönetime. 
Güya davetiye basmışlar ya 
kime dağıttılar acaba? Sen 
ben bizim oğlan muhabbeti 
bir yarar getirmez. Tam da bu 
günlerde son yaptığımız genel 
kurulun fotoğraflarını hatırlattı, 
facebook. Hep aleyhimizde 
ne yazıyor diye bakacağınıza 
fotoğraflara bakıp bizim neyi-
miz eksik acaba der misiniz, 
bilemem.

Maalesef kurucu iradenin 
gözü önünde taammüden 
cinayet işleniyor ve bu irade 
susup kalıyor. Bu konuda üs-
tad Mehmet Akif’in çok güzel 
bir şiiri var onunla bitirelim 
yazıyı… 

Ey dipdiri meyyit, ‘İki el bir 
baş içindir.’

Davransana... Eller de 
senin, baş da senindir!

His yok, hareket yok, acı 
yok... Leş mi kesildin?

Hayret veriyorsun bana... 
Sen böyle değildin.

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

Meslekte Birlikte İşler
Yolunda Gitmiyor

Sanayispor, Deplasmandan 
Puanla Dönüş Yaptı: 0-0

Kadınlar 1. Futbol 
Ligi’ndeki temsilci-

miz Giresun Sanayispor 
deplasmanda karşılaştığı 
Soma Zaferspor’la golsüz 
berabere kaldı: 0-0.

Soma Atatürk Stadı’nda 
oynanan karşılaşmaya 
Giresun Sanayispor Nisa, 
Esra, Hande, Özlem, Ayşe, 

Buse, Yağmur, Duygu, 
İlayda, Başak, Wachuk-
wu Oluchi Janice11’iyle 
başlarken, antrenör Mus-
tafa Bayraktar ikinci yarıda 
diğer futbolcularına da şans 
verdi. Her iki takımında da 
geliştirdiği ataklardan gol 
sesi çıkmayınca karşılaşma 
başladığı gibi 0-0 sona erdi.

SAHA: Soma Atatürk
HAKEMLER: Cenk Güleryüz***, Sertaç 

Erşahin***, İlknur Yeşildağ***
SOMA ZAFERSPOR: Pauline**, Ru-

kiye**, Esmanur**, Muazzez**, Şevval**, 
Ayşe**, Meltem**, Ezgi**, Elif**, Sudenil**, 
Damla**

SANAYİSPOR: Nisa**, Esra**, Hande**, 
Özlem**, Ayşe**, Buse**, Yağmur**, Duygu**, 
İlayda**, Başak**, Wachukwu Oluchi Janice**

SAHA: Şebinkarahisar İlçe
HAKEMLER: Göktuğ Yılmaz***, Ceyhun Yavuz***, Ahmet-

han Bektaş***
ŞEBİNKARAHİSAR BLD.: Kamil Hakan**, Rıdvan**, Se-

mih**, Oğuz**, Sezgin**, Onur**, Murat**, Mehmet**, Bekir**, 
Oktaycan**, Emre** (Uğur**)

KEŞAP BELEDİYESPOR: Mustafa İşcan***, Safa***, Er-
doğan***, Mahmut***, Recep Tayyip***, Fikret***, Mehmet***, 
Yusuf***, Okan***, Temel***, Kubilay***

KIRMIZI: Dk.33 Mustafa İşcan (Keşap Bld.)
GOLLER: Dk.80 Uğur (Şebinkarahisar Bld.), Dk.15 Kubilay, 

Dk.70 Recep, Dk.90+3 Mehmet (Keşap Belediyespor)

Giresun Süper Amatör Lig maçında 
Keşap Belediyespor deplasmanda Şe-
binkarahisar Belediyespor’u 3-1 yendi.

Yeniyolspor ve Es Es Gençlikspor ile 
şampiyonluk yarışı içinde olan Keşap 
Belediyespor’a galibiyeti getiren golleri 
Kubilay, Recep ve Mehmet kaydetti.

Keşap Belediyespor, Şebinkarahisar’dan
Şen, Şakrak Döndü: 3-1

Giresun Sü-
per Amatör 

Lig maçında Yeni-
yolspor konuk ettiği 
Batlamaspor’u her 
iki yarıda bulduğu 
gollerle 4-0 mağlup 
etti. Karşılaşma-
nın 4 golünü de 
Okan kaydetti. 
Mavi- beyazlılar, en 
yakın rakibi Keşap 
Belediyespor’un 3 
puan önünde lider 
durumda bulunu-
yor.

YENiYOLSPOR FIRTINASI ESMEYE DEVAM EDiYOR
SAHA: 15 Temmuz
HAKEMLER: M.Başar As-

lan***, Emre Kaplan***, Seda 
Kardal***

YENİYOLSPOR: Metin 
Kanar***, Serhat***, Yalçın***, 
Emre***, Sefa***, Avni***, 
M.Zorlu***, Hüseyin***, 
Okan*****, Gökhan İşcan***, 
Kubilay***

BATLAMASPOR: Ali Aydın*, 
Mustafa Elmalı*, Ozan*, Mu-
rat*, Bünyamin*, Furkan*, Do-
ğukan*, Bilal*, Yiğit*, Y.Emre*, 
Oğulcan*

GOLLER: Dk.35,53,58,85 
Okan (Yeniyolspor)

Giresun Süper Amatör 
Ligde bu sezon genç bir 

kadroyla mücadele veren son 
şampiyon Tireboluspor, bu hafta  
kendi evinde Bulancak temsilcisi 
İhsaniyespor ile oynadığı 8’nci 
maçında her iki yarıda bulduğu 
gollerle 2-0 galip geldi ve rahat 
bir nefes aldı. 

Tirebolu İlçe Stadı’nda oy-
nanan maçta Mavi-Beyazlılara 
3 puan kazandıran golleri Yiğit 
ve Kaan kaydetti.Kendi saha-
sındaki maça mutlak galibiyet 
amacıyla çıkan antrenör Gü-
ven Karaman yönetimindeki 
Tireboluspor,  20’nci dakikada 
soldan geliştirdiği atak sonra-
sında Yiğit’in orta-şut karşımı 
vuruşuyla 1-0 öne geçti. Orta 
sahada iyi top çeviren rakibi 
karşısında önemli pozisyonlar 
yakalayan Tireboluspor, bu 

pozisyonları değerlendirmekte 
zorluk çekince, ilk 45 dakikayı 
tek sayılık farkla önde kapadı. 
Karşılaşmanın ikinci yarısına 
da iyi başlayan ev sahibi takım 
Tireboluspor, bu yarıda da bol 
bol pozisyon buldu, ancak forvet 
oyuncuları başta Umut olmak 
üzere gol kaçırma yarışına 

devam ettiler. Bir gol daha atıp 
rahatlamak isteyen Mavi-Beyaz-
lılar, bu gol için 90+1’e kadar 
beklemek zorunda kaldı. Bu 
dakikada İhsaniye kalecisine 
pres yapan genç oyuncu Kaan 
Yılmaz, rakibinden çaldığı topu 
boş kaleye gönderince skor 
2-0 oldu. 5 dakikalık uzatma 
bölümünde başka gol olmayın-
ca karşılaşma ev sahibi ekibin 
2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi 
ve böylece 8’nci haftada  Mavi- 
beyazlılar, puanı10’a çıkardı. Ti-
reboluspor, ligdeki 9’ncu maçını 
Giresun’da lider Yeniyolspor ile 
yapacak.

(Mahmut BORA-
Tirebolu Ekspres/

TİREBOLU)

RAHAT BiR NEFES
Giresun Süper Amatör Ligin son şampiyonu Tireboluspor, kendi evinde karşılaştığı Bulancak 

İhsaniyespor’u, Yiğit ve Kaan’ın golleriyle 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.

HAKEMLER: Mustafa Zıvalı 2, Mürvet Yavuztürk 3, İzlem Günaydın 3.
TİREBOLUSPOR: Onur 3 – Kemal 2, Temel Özdemir 3 (Altan ?), Eray 3, 

Yiğit 2 (Baki 2) – Semih 2, Temel Bekçi 3, Murat Can 3, Yunus 2 (Serkan 2) – 
Umut 2, Kaan Yılmaz 2.

İHSANİYESPOR: Emirhan 1 – Gürkan 2, Selim 2, Muhammet 2, Kadir 
2 – M. Çağrı 1, İlhan 3, Hüseyin 1 (Telat 1), Cevat 2, Ali Avcı 3 – Aygün 1 
(İbrahim 1).

SARI KARTLAR: T. Bekçi, T. Özdemir, Semih, Eray, Umut, Murat Can ve 
Serkan (Tirebolu); Gürkan ve M. Çağrı (İhsaniye).

GOLLER: Dk. 20 Yiğit, dk. 90+1 Kaan Yılmaz (Tirebolu: 2 – İhsaniye: 0).

2-0 4-0



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: 67 Aralık 2022 Çarşamba
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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: 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

FIRAT AKYOL TV
YOUTUBE KANALI

Dünyaya Açılan Pencereniz
Sizin Kanalınız

YouTube

ABONE OLMAYI UNUTMAYIN!

Görele’nin Sul-
tanları Görele 

Belediyespor baş antrenör 
Mehmet Ali Binen“10 yıl 
sonra 30 yıl emek verdiğin 
kendi memleketimde maç 
oynamak heyecan vericiy-
di“ dedi.

 Kadınlar Hentbol Sü-
per Ligi 8. hafta maçında 
Görele Belediyespor, 
deplasmanda Totemcard 
Adasokağıspor’u 37-31 
mağlup eden temsilcimiz 
Görele’nin Sultanları 
Görele Belediyespor baş 
antrenör Mehmet Ali Binen 
“Maçın ilk 10 dakikasında 

konsantrasyon sıkıntısı 
yaşadık. Maça 9-3 geride 
başladık. Devreye 14-14 
girdik. 2.devre her şey is-
tediğimiz gibi gitti ve maçı 
rahat kazandık. Adana 
maçı benim için önemli bir 
maçtı. 10 yıl sonra 30 yıl 
emek verdiğin kendi mem-
leketimde maç oynamak 
heyecan vericiydi. Sağ ol-
sun. Adanalı dostlar maçta 
tribünleri doldurdu. Maç 
iç saha maçına döndü. 
Tüm aileme, eski hentbol 
emekçilerine, arkadaşlara, 
eski sporcu ve öğrencileri-
me teşekkürler“ dedi.

Çoşkuner “ 04.12.2022 
günü oynanan maçta takım 
galip iken şahsıma ve yönetim 
kuruluna yönelik yapılan olum-
suz tezahüratlar nedeniyle 
istifa kararı almış bulunmakta-
yız.Bilindiği üzere seçim ka-
rarı alınmış olmasına rağmen 
yapılan bu hareketler takıma 
zarar vermiş ve hem bizim 
hemde takımın morallerinin 
bozulmasına sebep olmuştur.
Kamuoyunun bilgisine” ifadele-
rini kullandı.

Görelespor, olağanüstü 
genel kurula gidiyor. Bölgesel 

Amatör Lig (BAL) 4. Grubunda 
mücadele eden temsilcimiz 
Görelespor Kulübü’nden ya-
pılan açıklamada” Görelespor 
Kulübü 28 Kasım tarihin-
de yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında oy birliği ile 
olağanüstü genel kurul kararı 
almıştır. 17,24 Aralık tarihlerin-
de yapılacak olan olağanüstü 
genel kurulda tüzük değişikliği 
ve yönetim seçimleri yapıla-
caktır. Tüm Görelespor Kulübü 
Derneği üyelerimizi bu sürece 
katkı yapmaya davet ediyoruz” 
denildi. 

KIZDI VE iSTiFA ETTi
COSKUNER, TARAFTARLARA
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grubunda mücadele eden Görelespor’da Başkan Murathan Çoşkuner, İstifa ettiğini açıkladı

2013-2014 futbol sezonundan itibaren Bölgesel Amatör Ligde
mücadelesini sürdüren Görelespor’da bu günlerde işler çok karışık

Bulancak Ali Durağı Spor tarafta-
rından, Es Es Gençlikspor taraftar 
otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildi-
ği belirtildi. Giresun Süper Amatör Lig 
temsilcisi Es Es Gençlikspor’un ligin 
8.haftasında oynadığı Ali Durağı ma-
çının sonrasında Es Es Gençlikspor 
taraftarını taşıyan otobüs stad dışında 

hareket halinde iken, Bulancak sanayi 
girişinde yaklaşık 20 kişilik Ali Dura-
ğı taraftarı tarafından taşlı saldırıya 
maruz kaldı. Saldırıda taraftar otobü-
sünün camları kırıldı.

Gündem Gazetesi olarak Es Es 
Gençlikspor taraftarlarına geçmiş 
olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Es Es Gençlikspor Taraftar 
Otobüsüne Taşlı Saldırı

‘Kendi Memleketimde 
Maç Oynamanın 
Duygusu Farklı’


