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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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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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MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

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?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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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

(Yazısı Sayfa 3'te)
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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

İLÇE MÜLKİ SINIRLAR 
OLARAK KÜÇÜK 

AMA BAŞARILARI
BOYUNDAN BÜYÜK
(Yazısı Sayfa 4’te)

5’TE

GÖRMEK FİLMİNİN 
BÜYÜK BAŞARISI

Yılmaz Gökçe’den 
Ankara Çıkartması

Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi 
önemli bir başarıya daha imza attı.52 

yaşındaki kadın hastanın karnından yaklaşık 
15*13*12 cm boyutunda tümöral kitle çıkar-
tıldı.  SAYFA 5’TE

BiR iLK DAHA

AK Parti İstanbul 
Milletvekili Hasan 
Turan; Cumhuriyet 

Halk Partisi (CHP) Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
2023 yılı bütçe görüşmelerin-
de konu 15 Temmuz darbe 
gecesinde saldırıya uğrayan 
TBMM’ye gelince; “Bırakın o 
ayakları. Ne Gaziliği? Ne Gazi 
Meclisi?” sözlerine sert tepki 
gösterdi.

CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu’nun konuşması-
nın seviyeden uzak, hakaret, 

iftira ve yalanla dolu olduğunu 
söyleyen AKP’li Turan; “Sayın 
Kılıçdaroğlu işi o kadar ileriye 

götürdü ki hem Gazi Meclisi-
mize, hem de Cumhurbaşka-
nı’mıza hakaret dolu cümleler 
kullandı. Bu, ülkemizin ne 
ana muhalefet partisi lideri-
ne, ne de herhangi bir siyasi 
aktörüne yakışan bir üsluptur. 
Sayın Kılıçdaroğlu siyasetin 
seviyesini maalesef yerlere 
düşürmüştür.” dedi.

AK Parti İstanbul Milletve-
kili Hasan Turan, TBMM’de 
düzenlediği basın toplantısın-
da yaşanan olaya tepkisini şu 
sözlerle ifade etti: 3’TE

AKP’li Turan’dan, CHP Genel 
Başkanı Kılıçdaroğlu’na 

‘Gazi Meclis’ Tepkisi

Tatlı’dan Tünel Müjdesi
AK Parti 

Giresun İl 
Başkanı Kenan 
Tatlı, Eğribel Tüne-
li’nin tek tüpünün 
kış mevsimi öncesi 
yeniden ulaşıma 
açılmasının bu yolu 
kullanan vatandaş-
ların can ve mal 
güvenliği açısından 
çok önemli olduğu-
nu söyledi.  3’TE

5. Uluslararası Tarım Kongresi Online Yapıldı

TURAN KARADENiZ FARKI
2’DE

Ticaret borsalarında 
yaklaşık 390 bin ton 

fındık işlem gördü
SAYFA 2’DE

Meclise önerge veren 
Cici, “Bilindiği üze-

re Ülke nüfusumuzun 
yaklaşık %12’si engelli 
vatandaşlarımızdan oluş-
maktadır.

Engelli vatandaşlarımı-
zın diğer şehirlerimizde 
olduğu gibi bizim şehri-
mizde de büyük sorunları 
bulunmaktadır. Bunlardan 
bazılarını meclisimizin ve 
kamuoyunun gündemine 
taşıyarak, Engelli kardeş-

lerimize daha güzel yaşam 
imkanları sunmayı, sunacağı-

mızı düşünmekteyim.”dedi
Cici şu noktalara dikkat çek-

ti: 1-Engelli vatandaş-
larımıza önyargısız her 
türlü eğitimin verilmesi 
kamu ve özel sektör 
de çıraklık eğitiminden 
başlayarak istihdamla-
rını sağlanışı gereklidir.
Bunun için özel bir 
eğitim birimi kurulması 
ve alanında uzman eği-
timcilerle donatılması 
gereklidir. 3’TE

Cici’den Engelliler İçin 7 Öneri
İyi Parti Giresun Belediye Meclis üyesi Harun Cici,engelliler için çözüm istedi

Türkiye Sağlık İşçileri 
Sendikası Giresun 
İl Başkanı Yılmaz 

Gökçe, Sağlık Bakanlığı ve Aile 
ve Sosyal Hizmetleri Bakanlı-
ğında çalışan taşeron işçilerin 

kadro beklentileri ve yaşadık-
ları sorunları dile getirmek için 
hem Giresun’daki kurumlarda 
çalışan hem de diğer illerde 
ki kurumlarda çalışan çeşitli 
iş kollarından işçilerle birlikte 

Ankara’da siyasi parti liderleri,  
siyasi partilerin milletvekilleri ile 
grup başkan vekilleri ve çalış-
ma bakanlığından bürokratlar 
ile görüştü.

SAYFA 2’DE
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 
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5. Uluslararası Tarım
Kongresi Online Yapıldı

TURAN
KARADENiZ 

FARKI

2018 yılından beri 
Anadolu Ziraat Mü-
hendisleri Derneğinin 
öncülüğünde düzenle-
nen Uluslararası Tarım 
Kongresi bu yıl 5-6 
Aralık 2022 tarihlerinde 
online olarak gerçek-
leştirildi. Pamukkale 
Üniversitesi Rektörlü-
ğü, Bozok Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi ve Ana-
dolu Ziraat Mühendis-
leri Derneği’nin birlikte 
düzenlediği 5.Uluslara-
rası Tarım Kongresinin 
açılış konuşmalarını 
Pamukkale Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Kutluhan, Bozok 
Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Yavuz Gürbüz ve 
Anadolu Ziraat Mühen-
disleri Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Turan Kara-
deniz yaptıktan sonra 
oturumlara geçildi. 

Konuyla ilgili bir açık-
lama yapan Anadolu 
Ziraat Mühendisleri 
Derneği Başkanı hem-
şerimiz Prof. Dr. Turan 
Karadeniz 9 oturum 
olarak gerçekleştirilen 
kongreye Moldova, 
Arnavutluk, Irak, ABD, 
Pakistan, Özbekistan, 
Afganistan, Burkino 
Faso, Somali ve Kırgı-
zistan’dan 32 araştırıcı, 
Türkiye’den 26 araş-
tırıcı toplam 58 tebliğ 
sunarak katıldı. Tarım 
kongresine birbirinden 
güzel ve kıymetli tebliğ-
lerle katılım sağlayan 
tüm araştırıcılara, bilim 

insanlarına, oturumları 
yöneten oturum baş-
kan ve yardımcılarına, 
soru, katkı ve önerileri 
ile bilimsel çalışmala-
ra açıklık getiren, yol 
gösteren değerli bilim 
insanlarına ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum.

Özellikle kongremi-
zin düzenlenmesinde 
verdiği destek ve 
açılış konuşmaları için 
rektörümüz sayın Prof. 
Dr. Ahmet Kutluhan 
hocama, Bozok Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi 
Dekanı sayın Prof. Dr. 
Yavuz Gürbüz hocama 
teşekkür ediyorum. 

Kongrenin değer-
lendirme ve kapanış 
oturumunda, 6.Ulusla-
rarası Tarım Kongresi-
nin 2023 yılı ilkbahar 
mevsiminde, gönül 
coğrafyamızın önemli 
bir yerini oluşturan 
Kosova’nın Prizren ve 
Mamuşa’da düzenlen-
mesine karar verildi. Bu 
kongre ile ilgili detaylı 
bilgileri kısa süre içinde 
paylaşacağız inşallah. 

Bu güne kadar 
düzenlediğimiz Tarım 
Kongrelerine destek 
veren tüm araştırıcı-
lara, bilim insanlarına 
tekrar teşekkürlerimi 
sunarken, bundan son-
ra düzenleyeceğimiz 
Tarım Kongrelerinde de 
siz dostlarımızı yanı-
mızda görmeyi arzu 
ediyor, selam, saygı ve 
sevgilerimi sunuyorum” 
dedi.

4 Gün süren 
Program-
da Giresun 

Milletvekilleri  Cemal 
Öztürk,  Sabri Öztürk,  
Necati Tığlı, İstanbul 
Milletvekilleri Emine 
Gülizar Emecan, 
Yavuz Ağıralioğlu, İyi 
Parti Genel Başkan 
Yardımcıları Ünzile 
Yüksel, Burak Akburak, AK 
Parti Grup Başkan vekilleri 
Mustafa Elitaş, Özlem Zengin, 
İsmet Yılmaz, CHP Grup Baş-
kan vekili Engin Özkoç, MHP 
Genel Başkan Yardımcısı Ya-
şar Yıldırım, CHP Genel Baş-
kan Yardımcıları Seyit Torun, 

Veli Ağbaba, İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener ile CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakan Yardımcısı 
Ertuğrul Soysal ile görüşerek 
Kadro sürecinin tamamlanması 
ve yeni torba yasa ile gerçek-
leşmesi hususunun gündeme 

gelmesi konusunda 
dosya sundular.

Türkiye Sağlık İşçileri 
Sendikası Giresun İl 
Başkanı Yılmaz Gökçe 
“Oldukça verimli geçen 
görüşmelerde 696 KHK 
ile kadroya geçemeyen 
Yemekhane , Bilgi İşlem 
, Şoförler , Görüntüleme 
Merkezi , Sosyal Tesis 

(Kreş), Diş Protez, Laboratuar 
Teknik çalışanlarının mağdu-
riyetinin 4 yıl süresinde çö-
zülememiş olması ile Türkiye 
genelinde yaklaşık 25.000 
çalışanın sorunları devam 
etmektedir. Çalışma ortamında 
aynı işi yapan kadrolu çalışan-

lar ile taşeron çalışanların ücret 
ve sosyal haklarından kaynak-
lanan farklar çatışma ortamı 
oluşturmaktadır. Bu ayrımcılı-
ğın bir an önce giderilmesi ve 
tüm çalışma arkadaşlarımızın 
eşit statüde çalışması için bu 
konuyu gündemde tutmak için 
mücadelemiz devam edecektir. 
Önümüzde ki günlerde daha 
kalabalık bir grupla tekrar 
Ankara’da bir dizi görüşmemiz 
olacaktır.

Ankara’da bize kapısını 
açan ve sorunlarımızı dinleyen 
her siyasi parti temsilcilerine 
ve Sendikamız Genel Başkanı 
Hakan Toy’a  teşekkür ederiz.” 
dedi.

Yılmaz Gökçe’den
Ankara Çıkartması

Ticaret borsalarında bu 
yılın ağustos-ekim döne-

minde yaklaşık 390 bin ton 
fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasın-
dan yapılan yazılı açıklamada, 
fındık üretilen bölgelerdeki 21 
ticaret borsasında gerçekleş-
tirilen fındık satış işlemlerine 
ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, ağustos-ekim 
2022 döneminde borsalarda 
389 bin 743 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 88 bin 555 
ton ile Sakarya’da gerçekleşti-
rildi. Bu kenti 69 bin 962 tonla 
Ordu, 57 bin 120 tonla Düzce/
Bolu ve 42 bin 804 tonla Gire-
sun izledi.

GİRESUN (AA)

Ticaret borsalarında yaklaşık 
390 bin ton fındık işlem gördü



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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Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası hizmet alımı 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler 
sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İKN : 2022/1349886
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-GİRESUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Çıtlakkale Mahallesi Atatürk Bulvarı 284 28129 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542153171 - 4542153116
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası
b) Niteliği, türü ve miktarı : Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ve bağlı birimlerin hizmetlerinde 
kullanılan farklı cins ve modelde toplam 208 adet taşıtın Zorunlu Mali Trafik Sigortalarının Yaptırılması 
Hizmet Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Orman Bölge Müdürlüğü/Çıtlakkale Mahallesi, Atatürk Bulvarı 
No:135 GİRESUN
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 13.01.2023, işin bitiş tarihi 31.12.2023
d) İşe başlama tarihi : 13.01.2023
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.12.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Giresun Orman Bölge Müdürlüğü, 
İhale Bürosu, Çıtlakkale Mahallesi,Atatürk Bulvarı No:135 GİRESUN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için 
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhaleye teklif veren sigorta şirketleri kendilerine, Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmiş, “Karayolu 
Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası Branşında Çalışmaya Yetkili Olduklarına Dair Ruhsat”ı, 
Acenteler ise aracılığını yaptığı şirketin ruhsatına ilave olarak “Acentelik Sözleşmesi ve Poliçe 
Kesmeye Yetkili Olduğunu Gösterir Belge’’ ye ait bilgilere yeterlik tablosunda yer verecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 
inci maddesine göre açıklama istenecektir.

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU 
MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASI

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-GİRESUN DİĞER 
ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01745338)

AKP’li Turan’dan, CHP Genel 
Başkanı Kılıçdaroğlu’na 

‘Gazi Meclis’ Tepkisi
“Bir atasözü vardır. 

‘Ağzına gelen her şeyi 
söylersen, istemedikle-

rini işitmek zorunda kalırsın.’ 
Sayın Kılıçdaroğlu’nun hiçbir 
ölçüsü yok. Aynen freni 
patlamış bir kamyon gibi. 
Nereye çarpacak, nereye vu-
racak hiç belli değil. Ağzına 
gelen her şeyi konuşuyor. 
Ne bir delile, ne bir mesnete 
ihtiyacı yok. Aklından her 
geçeni söylüyor. Ben söyle-
yeyim onu karşı taraf düşün-
sün modunda bir yaklaşımı 
var. O yüzden siyaset artık 
çok seviyeli müzakerelerin 
tartışmaların yapıldığı bir 
alandan çıktı, sokak kavga-
sına dönüşmeye başladı. Bu 
TBMM ve Türk siyasetine ya-
pılabilecek en büyük kötülük 
ve haksızlıktır. İşi o kadar 
ileriye götürdü ki Gazi Meclis 
ile ilgili; ‘Bırakın o ayakları’ 
ifadesiyle, sokak ağzı kulla-
narak Gazi Meclis’in itibarına 
da leke sürmüştür. 

Bu Gazi Meclis hem 
‘İstiklal Harbi’ni yürütmüş, 
hem de 15 Temmuz’da 
kahramanlar gibi direnmiş bir 
Meclis’tir. Memleket ve millet 
düşmanları Gazi Meclis’in 

üzerine bombalar yağdırmış-
lar, bu Gazi Meclis’in çatısı 
altında bulunanlar da yiğitçe 
hainlere karşı direnmiştir ve 
bu Meclis Gazi’dir. Bu ülke 
bizlere Şehit ve Gazilerimi-
zin emanetidir. ‘Biz ölürsek 
Şehit, kalırsak Gazi oluruz’ 
anlayışı ile cengâverce 
çarpışan kahraman ecdadın 
ahvaliyiz, torunlarıyız. Gazi 
Meclis ile ilgili yaralayıcı 
ve kötü söz söyleyenlerin 
hem Meclisimizden, hem de 
milletimizden özür dilemesi 
gerekir. Sayın Kılıçdaroğ-
lu’nun her sene yaptığı bütçe 
görüşmeleri vukuattır. Bizim 
temsil ettiğimiz iradeye, bi-
zim buradaki saygınlığımıza, 
milletimizin duygu, düşünce 
ve kanaatlerini en güzel 
şekilde temsil etme mücade-
lemize laf söylemeye hakkı 
yoktur.

Diğer taraftan Sayın 
Cumhurbaşkanımız ile ilgili 
ağza alınmayacak ifadeler 
kullanıyor. Bir atasözümüz 
var ya; “Dinime saldıran bari 
Müslüman olsa” diye… Bu-
güne kadar 15 tane seçim 
kaybetmiş ve buna rağmen 
12 senedir o koltuğundan 

kalkmayan Kılıçdaroğlu, 
‘Tiran’ olmuyor ama her 
girdiği seçimi kazanan, 
milletin adamı Recep Tayyip 
Erdoğan ‘Tiran’ oluyor. 
2002’de iktidara geldiğinde 
2,500 Dolarlık kişi başı yıllık 
milli geliri alıp, bugün 12 bin 
Dolarlara çıkaran, ulaşımda 
destanlar yazan, Cumhuri-
yet tarihi boyunca 6 bin km 
olan duble yol uzunluğunu 
30 bin km’lere çıkaran, 
sağlıkta devrimler yapan, 
hem ülkemize hizmet eden, 
hem de dünya ile mücadele 
eden bir liderle ilgili ‘Diktatör’ 
‘Tiran’ diyeceksiniz. Hadi 
oradan!... Kendine bak. 
Aynaya bakacaksın. Bu bir 
itibarsızlaştırma mottosudur, 
yıpratma kampanyasıdır. 
‘Mermeri delen suyun gücü 
değil, damlaların sürekli-
liğidir.’ Aynı yalan 40 defa 
konuşulduğunda; ‘Doğru 
olur’ diyorlar. Aynı nokta-
ya çalışarak güya milletin 
gözünden düşüreceklerini 
zannediyorlar. Bu milletin 
aklıyla mı oynuyorsunuz? 
Bu millet işe bakar.”

Haber: Fatma 
Bulduk Uğurlu

Cici’den Engelliler İçin 7 Öneri
İyi Parti Giresun Belediye Meclis üyesi Harun Cici,engelliler için çözüm istedi

2-Engelli çocuk sahi-
bi vatandaşlarımıza her 
türlü sosyolojik,psikolo-
jik ve pedegolojik  des-
tekler sağlanarak,en-
gelli çocuklarımızın 
aile  içinden başlayarak 
huzur ve güven içinde 
yaşamaları sağlanma-
lıdır.Çocukların geli-
şim evresi özel takip 
edilerek bu konuda 
inisiyatif alınmalıdır.Mil-
li eğitim,Sağlık Bakanlığı ve 
belediye arasında yapılacak 
özel çalışmalarla çağa uygun 
reformlar yapılmalıdır

3-Engelli vatandaşlarımı-
zın ulaşımda karşılaştıkları 
sorunların azaltılması için 
ciddi bir eylem planı hazırla-
nıp yürürlüğe sokulmalıdır.
Acilen belediye bünyesinde 
engelli birimi kurulmalıdır.

Engellilerin Ana caddeler-
de rahat gezebilmeleri sağ-

lanmalı,her dükkana kamu 
ve özel işletmelerine rahatça 
girebilmeleri için altyapı 
kurulmalı,buralarda onlara 
göre lavabo ve  tuvaletler 
yapılmalıdır

4-Onların bağımsız 
yaşama yeteneklerini ve 
özgüvenlerini artırıcı bilimsel 
çalışmalar yapılmalıdır

5-En önemlisi de Engelli-
lerin  çalışacağı atölyelerin 
de batı normlarında açılması 
gerekir.İş ve üretime dahil 

edilmeleri ruhsal 
gelişmeleri için hayati 
önem taşımaktadır…, 
Bu vatandaşlarımı-
zı sabahleyin saat 
9:00’da evlerinden 
alıp ,gün boyu burada 
istihdam ettikten 
sonra akşam saat 
17:00’de de evlerine 
bırakacak adımlar 
atılmalıdır

Bu atölyeler batı 
dünyasında sıkça yaygınlaş-
maktadır.

6-İmar da yapılacak deği-
şiklikler ile her binanın birkaç 
dairesinin engellilere uygun 
şekilde yapılması düzenle-
nebilir.

7-Engelli vatandaşlarımız 
için geziler,sosyal ve kültürel 
etkinlikler sıkça düzenlene-
rek onların hayata bağlan-
maları sağlanmalıdır.”

Haber: Hakan Çelebi

Eğribel Tüneli’nin 
ulaşıma açılma-
sıyla tipi ve fırtınalı 

havalarda Eğribel Geçi-
di’nde yaşanan 
olumsuzlukların 
da önüne ge-
çildiğine dikkat 
çeken Tatlı, 
“Eğribel Tüneli 
ile yol hem 6,5 
kilometre kısaldı 
hem de 20 
dakikalık zaman 
tasarrufu sağ-

landı. Allah milletimize ve 
devletimize zeval vermesin. 
Eğribel Tüneli’nin yapımında 
emeği geçen başta Sayın 

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere 
herkese teşekkür ediyoruz” 
diye konuştu.

Tatlı, Gire-
sun’u İç Ana-
dolu Bölgesi’ne 
bağlayan Eğ-
ribel Tüneli’nin 
2023 yılının 
mayıs ayına 
kadar tamamen 
bitirilip hizmete 
açılacağını da 
sözlerine ekledi.

Tatlı’dan Tünel Müjdesi
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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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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5. Uluslararası Tarım
Kongresi Online Yapıldı

TURAN
KARADENiZ 

FARKI

2018 yılından beri 
Anadolu Ziraat Mü-
hendisleri Derneğinin 
öncülüğünde düzenle-
nen Uluslararası Tarım 
Kongresi bu yıl 5-6 
Aralık 2022 tarihlerinde 
online olarak gerçek-
leştirildi. Pamukkale 
Üniversitesi Rektörlü-
ğü, Bozok Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi ve Ana-
dolu Ziraat Mühendis-
leri Derneği’nin birlikte 
düzenlediği 5.Uluslara-
rası Tarım Kongresinin 
açılış konuşmalarını 
Pamukkale Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Kutluhan, Bozok 
Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Yavuz Gürbüz ve 
Anadolu Ziraat Mühen-
disleri Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Turan Kara-
deniz yaptıktan sonra 
oturumlara geçildi. 

Konuyla ilgili bir açık-
lama yapan Anadolu 
Ziraat Mühendisleri 
Derneği Başkanı hem-
şerimiz Prof. Dr. Turan 
Karadeniz 9 oturum 
olarak gerçekleştirilen 
kongreye Moldova, 
Arnavutluk, Irak, ABD, 
Pakistan, Özbekistan, 
Afganistan, Burkino 
Faso, Somali ve Kırgı-
zistan’dan 32 araştırıcı, 
Türkiye’den 26 araş-
tırıcı toplam 58 tebliğ 
sunarak katıldı. Tarım 
kongresine birbirinden 
güzel ve kıymetli tebliğ-
lerle katılım sağlayan 
tüm araştırıcılara, bilim 

insanlarına, oturumları 
yöneten oturum baş-
kan ve yardımcılarına, 
soru, katkı ve önerileri 
ile bilimsel çalışmala-
ra açıklık getiren, yol 
gösteren değerli bilim 
insanlarına ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum.

Özellikle kongremi-
zin düzenlenmesinde 
verdiği destek ve 
açılış konuşmaları için 
rektörümüz sayın Prof. 
Dr. Ahmet Kutluhan 
hocama, Bozok Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi 
Dekanı sayın Prof. Dr. 
Yavuz Gürbüz hocama 
teşekkür ediyorum. 

Kongrenin değer-
lendirme ve kapanış 
oturumunda, 6.Ulusla-
rarası Tarım Kongresi-
nin 2023 yılı ilkbahar 
mevsiminde, gönül 
coğrafyamızın önemli 
bir yerini oluşturan 
Kosova’nın Prizren ve 
Mamuşa’da düzenlen-
mesine karar verildi. Bu 
kongre ile ilgili detaylı 
bilgileri kısa süre içinde 
paylaşacağız inşallah. 

Bu güne kadar 
düzenlediğimiz Tarım 
Kongrelerine destek 
veren tüm araştırıcı-
lara, bilim insanlarına 
tekrar teşekkürlerimi 
sunarken, bundan son-
ra düzenleyeceğimiz 
Tarım Kongrelerinde de 
siz dostlarımızı yanı-
mızda görmeyi arzu 
ediyor, selam, saygı ve 
sevgilerimi sunuyorum” 
dedi.

4 Gün süren 
Program-
da Giresun 

Milletvekilleri  Cemal 
Öztürk,  Sabri Öztürk,  
Necati Tığlı, İstanbul 
Milletvekilleri Emine 
Gülizar Emecan, 
Yavuz Ağıralioğlu, İyi 
Parti Genel Başkan 
Yardımcıları Ünzile 
Yüksel, Burak Akburak, AK 
Parti Grup Başkan vekilleri 
Mustafa Elitaş, Özlem Zengin, 
İsmet Yılmaz, CHP Grup Baş-
kan vekili Engin Özkoç, MHP 
Genel Başkan Yardımcısı Ya-
şar Yıldırım, CHP Genel Baş-
kan Yardımcıları Seyit Torun, 

Veli Ağbaba, İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener ile CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakan Yardımcısı 
Ertuğrul Soysal ile görüşerek 
Kadro sürecinin tamamlanması 
ve yeni torba yasa ile gerçek-
leşmesi hususunun gündeme 

gelmesi konusunda 
dosya sundular.

Türkiye Sağlık İşçileri 
Sendikası Giresun İl 
Başkanı Yılmaz Gökçe 
“Oldukça verimli geçen 
görüşmelerde 696 KHK 
ile kadroya geçemeyen 
Yemekhane , Bilgi İşlem 
, Şoförler , Görüntüleme 
Merkezi , Sosyal Tesis 

(Kreş), Diş Protez, Laboratuar 
Teknik çalışanlarının mağdu-
riyetinin 4 yıl süresinde çö-
zülememiş olması ile Türkiye 
genelinde yaklaşık 25.000 
çalışanın sorunları devam 
etmektedir. Çalışma ortamında 
aynı işi yapan kadrolu çalışan-

lar ile taşeron çalışanların ücret 
ve sosyal haklarından kaynak-
lanan farklar çatışma ortamı 
oluşturmaktadır. Bu ayrımcılı-
ğın bir an önce giderilmesi ve 
tüm çalışma arkadaşlarımızın 
eşit statüde çalışması için bu 
konuyu gündemde tutmak için 
mücadelemiz devam edecektir. 
Önümüzde ki günlerde daha 
kalabalık bir grupla tekrar 
Ankara’da bir dizi görüşmemiz 
olacaktır.

Ankara’da bize kapısını 
açan ve sorunlarımızı dinleyen 
her siyasi parti temsilcilerine 
ve Sendikamız Genel Başkanı 
Hakan Toy’a  teşekkür ederiz.” 
dedi.

Yılmaz Gökçe’den
Ankara Çıkartması

Ticaret borsalarında bu 
yılın ağustos-ekim döne-

minde yaklaşık 390 bin ton 
fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasın-
dan yapılan yazılı açıklamada, 
fındık üretilen bölgelerdeki 21 
ticaret borsasında gerçekleş-
tirilen fındık satış işlemlerine 
ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, ağustos-ekim 
2022 döneminde borsalarda 
389 bin 743 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 88 bin 555 
ton ile Sakarya’da gerçekleşti-
rildi. Bu kenti 69 bin 962 tonla 
Ordu, 57 bin 120 tonla Düzce/
Bolu ve 42 bin 804 tonla Gire-
sun izledi.

GİRESUN (AA)

Ticaret borsalarında yaklaşık 
390 bin ton fındık işlem gördü
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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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GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Fatih TANRIVERDİ
0(530) 514 17 00

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

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

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

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

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

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

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

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

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

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

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

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

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

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

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

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

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

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

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
                                

   ENGİN MEYVACI 

BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

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

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

1 2

3
4 5

Her 
türlü insert 
tasarımızın 

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

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

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

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

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

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

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

Merhaba sevgili dostlar, 
Merhaba değerli canlar, 
Bugünkü sohbetimiz; 
İlimizin ikinci profesyonel 

futbol takımı Eynesil Beledi-
yespor Kulüp Başkanı Nail 
CİVİL ile yaptığımız söyleşi 
üzerine olacak... 

Sohbetimize girmeden şunu 
da belirtmeliyim ki; 

Bu aynı zamanda benim Ey-
nesil Belediyespor camiasına 
karşı gecikmeli bir özür ve aynı 
zamanda özeleştirim de olmuş 
olacak... 

Çünkü ben sohbeti; 
Eynesil Belediyespor, 

profesyonel 3. lige çıkma 
başarısını gösterdiği günlerde 
yapmalıydım.. 

Ama neden sayarsanız 
sayın; yapamadım.. 

Ve o Eynesil Belediyespor 
ki; 

Mülki sınırlar olarak Türki-
ye’nin en küçük ilçesini temsil 
eden bir futbol takımı... 

Yüzölçümü; 72 Km. 
Köy sayısı; 11 
İlçe merkezine bağlı mahal-

le sayısı; 12 
(Görüldüğü gibi mahalle 

sayısı köyden fazla) 
Merkez ilçe ve köylerle bir-

likte toplam nüfusu da 12 bin 
dolayında... 

İşte sözünü ettiğimiz bu 
küçük ilçenin futbol takımı; 

Giresun amatör liginden 
yola çıktı... 

Gösterdiği başarılarla 
basamak basamak yükselerek 
Bölge ligi olan BAL liginde yer 
aldı... 

Ve ‘büyüklüğünü’ orada da 
kanıtladıktan sonra profesyo-
nel lig olan 3. lige sıçradı.. 

Ve (bende dahil) spor kamu-

oyunda birçok kişi; 
‘Bu saltanat fazla sürmez, 

lig başlar-başlamaz puan cet-
velinin dibine çakılır’ sandı... 

Neden böyle bir öngörü 
yapıldı? 

Çünkü, ligde karşılaşacağı 
takımlar, spor kökeni ve asaleti 
eskilere dayanan çok anlı-şanlı 
takımlardı... 

Örneğin, ligde karşı-karşıya 
geleciği takımlar arasında; 

Anadolu’nun en eski ve 
efsane takımlarından Eskişe-
hirspor vardı.. 

Ve kuruluşu Fenerbahçe, 
Galatasaray’la yaşıt Karşıyaka 
takımı... 

Akdeniz’in en büyük metro-
pol kendi olan Mersin takımıyla 
futbol oynuyorlardı... 

Şimdi bu verdiğim örnekler-
den sonra sizde taktir edersiniz 
ki; 

İlimizi profesyonel olarak 3. 
ligde temsil eden Eynesil Bele-
diyespor Kulübümüzün ekono-
mik geliri, az önce saydığımız 
kentlerin küçük bir mahalle 
geliri kadar bile bir geliri yok... 

Büyük bir ekonomik girdisi 
olmadığı gibi; 

Maçlarını kendi evlerinde 
oynayacağı bir futbol sahaları 
bile yok... 

Olmadığı içinde -ev sahibi 
olarak- içeride yaptığı maçları 

komşu ilçe Vakfıkebir stadyu-
munda yapıyorlar... 

Ve bütün bu zor koşullara ve 
olanaksızlıklara karşın; 

Profesyonel ligde 3. lig tem-
silcimiz Eynesil Belediyespor 
herkesi yanıltan başarıların 
altına imza atıyor... 

Ve bunu bir kıyaslama yapa-
rak söyleyecek olursak; 

Bir zamanların efsane takı-
mı ES-ES’ler olarak bellekle-
rimize kazınan Eskişehirspor 
futbol takımı 9 puanla en dipte 
görünüyor... 

Turuncu-Lacivert Eynesil 
Belediyespor ise 21 puanla 7. 
sırada... 

Ve bu güzide kulübümüzün 
Kulüp Başkanı Nail CİVİL çok 
mütevazi bir şekilde diyor ki; 

“Hocam, biz ligde daha yeni 
ve acemiyiz...” 

“Bir yandan yalnızlığımı-
zı yaşarken, bir yandan da 
hatalarımızdan çıkardığımız 
derslerle profesyonel yolculuk 
yapmaktayız” dedikten sonra 
da şöyle devam ediyor; 

“Bizler, küçücük bir ilçenin 
küçük bütçesi olan bir spor 
kulübüyüz... 

Bu sezon küme düşmemek 
için elimizden geleni yapaca-
ğız... 

Gelecek sezon ise şimdiden 
tasarladığımız projelerimizle 
kendimizi ayaklarımızı taban-
da sağlam zemine basıp ve 
kulübümüzün başarılarını daha 
da iyi yerlere taşıyacağız” diyor 
Nail Başkan... 

Profesyonel futbol liginde; 
İlimizin 2. profesyonel takı-

mının başkanı böylesine güzel 
düşünüyor düşünmesine de... 

Acaba Giresun’un ileri 
gelenleri ve yönetsel erkleri ne 
düşünüyor bu konuda? diye, 
insan düşünmeden de edemi-
yor... 

Örneğin düşünmesi gere-
kenler; 

“Yahu kardeşim siz bizim 
ilimizin 2. profesyonel takımı-
sınız... 

İl merkezinde koskoca ‘stad-
yum’ varken, siz nasıl kalkıp da 

komşu ilin bir ilçesinde stad-
yum kiralarsınız? 

Bu bizim il olarak gururu-
muza dokunuyor” demeleri 
gerekmez mi? 

Kısacası; 
Giresunspor’umuzun -ev 

sahibi- olarak futbol oynadığı 
Çotanak Stadyumunda, Eyne-
sil ilçemizin de futbol oynama 
hakkı yok mu? 

Özetlersek; 
Cumhuriyetin kuruluşu ve 

ilimizin il oluşunun 100. yıl 
nedeniyle gittiğim Eynesil 
ilçemizde, Eynesil Beledi-
yespor Başkanını da ziya-
ret ederek, hem yazmayı 
düşündüğümüz kitapla bilgi 
aldım.. 

Ve hem de -gecikmeli öze-
leştirimle- birlikte Eynesilspor 
üzerine bir söyleşi yaptım... 

Vedalaşıp ayrılırken de; 
Sayın başkan bana Eynesil 

Belediyespor’un bir formasını 
hediye etti.. 

Ve bu güzel hediyeyi eve 
gelir-gelmez spor vitrinime 
yerleştirdim... 

Son söz; 
Hem süper ligde mücadele 

eden Giresunspor’umuza ve 
hem de 3. ligde bizleri en güzel 
şekilde temsil eden Eynesil 
Beledispor’umuza her konuda 
sahip çıkalım...

İLÇE MÜLKİ SINIRLAR OLARAK KÜÇÜK 
AMA BAŞARILARI BOYUNDAN BÜYÜK

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu
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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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Fatih TANRIVERDİ
0(530) 514 17 00

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

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

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

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

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

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

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

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

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

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

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

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

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

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

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

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

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

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

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
                                

   ENGİN MEYVACI 

BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

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

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

profesyonel 
bir biçimde 
hazırlanır...

İsterseniz 
gazetenizin 

tamamı isterseniz 1 
sayfası tercih sizin siz 

isteyin biz 
yapalım...

Dergileriniz tasarımı 
artık çok daha 
kaliteli olacak

Neden sizin 
broşürleriniz daha 
kaliteli olmasın... 

İşi uzmanına 
bırakan...

Katalog   
tasarımlarınız

artık adından söz 
ettirecek kalitede 

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

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

Spor Bilimleri Fakültesi Bi-

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

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

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

Merhaba sevgili dostlar, 
Merhaba değerli canlar, 
Bugünkü sohbetimiz; 
İlimizin ikinci profesyonel 

futbol takımı Eynesil Beledi-
yespor Kulüp Başkanı Nail 
CİVİL ile yaptığımız söyleşi 
üzerine olacak... 

Sohbetimize girmeden şunu 
da belirtmeliyim ki; 

Bu aynı zamanda benim Ey-
nesil Belediyespor camiasına 
karşı gecikmeli bir özür ve aynı 
zamanda özeleştirim de olmuş 
olacak... 

Çünkü ben sohbeti; 
Eynesil Belediyespor, 

profesyonel 3. lige çıkma 
başarısını gösterdiği günlerde 
yapmalıydım.. 

Ama neden sayarsanız 
sayın; yapamadım.. 

Ve o Eynesil Belediyespor 
ki; 

Mülki sınırlar olarak Türki-
ye’nin en küçük ilçesini temsil 
eden bir futbol takımı... 

Yüzölçümü; 72 Km. 
Köy sayısı; 11 
İlçe merkezine bağlı mahal-

le sayısı; 12 
(Görüldüğü gibi mahalle 

sayısı köyden fazla) 
Merkez ilçe ve köylerle bir-

likte toplam nüfusu da 12 bin 
dolayında... 

İşte sözünü ettiğimiz bu 
küçük ilçenin futbol takımı; 

Giresun amatör liginden 
yola çıktı... 

Gösterdiği başarılarla 
basamak basamak yükselerek 
Bölge ligi olan BAL liginde yer 
aldı... 

Ve ‘büyüklüğünü’ orada da 
kanıtladıktan sonra profesyo-
nel lig olan 3. lige sıçradı.. 

Ve (bende dahil) spor kamu-

oyunda birçok kişi; 
‘Bu saltanat fazla sürmez, 

lig başlar-başlamaz puan cet-
velinin dibine çakılır’ sandı... 

Neden böyle bir öngörü 
yapıldı? 

Çünkü, ligde karşılaşacağı 
takımlar, spor kökeni ve asaleti 
eskilere dayanan çok anlı-şanlı 
takımlardı... 

Örneğin, ligde karşı-karşıya 
geleciği takımlar arasında; 

Anadolu’nun en eski ve 
efsane takımlarından Eskişe-
hirspor vardı.. 

Ve kuruluşu Fenerbahçe, 
Galatasaray’la yaşıt Karşıyaka 
takımı... 

Akdeniz’in en büyük metro-
pol kendi olan Mersin takımıyla 
futbol oynuyorlardı... 

Şimdi bu verdiğim örnekler-
den sonra sizde taktir edersiniz 
ki; 

İlimizi profesyonel olarak 3. 
ligde temsil eden Eynesil Bele-
diyespor Kulübümüzün ekono-
mik geliri, az önce saydığımız 
kentlerin küçük bir mahalle 
geliri kadar bile bir geliri yok... 

Büyük bir ekonomik girdisi 
olmadığı gibi; 

Maçlarını kendi evlerinde 
oynayacağı bir futbol sahaları 
bile yok... 

Olmadığı içinde -ev sahibi 
olarak- içeride yaptığı maçları 

komşu ilçe Vakfıkebir stadyu-
munda yapıyorlar... 

Ve bütün bu zor koşullara ve 
olanaksızlıklara karşın; 

Profesyonel ligde 3. lig tem-
silcimiz Eynesil Belediyespor 
herkesi yanıltan başarıların 
altına imza atıyor... 

Ve bunu bir kıyaslama yapa-
rak söyleyecek olursak; 

Bir zamanların efsane takı-
mı ES-ES’ler olarak bellekle-
rimize kazınan Eskişehirspor 
futbol takımı 9 puanla en dipte 
görünüyor... 

Turuncu-Lacivert Eynesil 
Belediyespor ise 21 puanla 7. 
sırada... 

Ve bu güzide kulübümüzün 
Kulüp Başkanı Nail CİVİL çok 
mütevazi bir şekilde diyor ki; 

“Hocam, biz ligde daha yeni 
ve acemiyiz...” 

“Bir yandan yalnızlığımı-
zı yaşarken, bir yandan da 
hatalarımızdan çıkardığımız 
derslerle profesyonel yolculuk 
yapmaktayız” dedikten sonra 
da şöyle devam ediyor; 

“Bizler, küçücük bir ilçenin 
küçük bütçesi olan bir spor 
kulübüyüz... 

Bu sezon küme düşmemek 
için elimizden geleni yapaca-
ğız... 

Gelecek sezon ise şimdiden 
tasarladığımız projelerimizle 
kendimizi ayaklarımızı taban-
da sağlam zemine basıp ve 
kulübümüzün başarılarını daha 
da iyi yerlere taşıyacağız” diyor 
Nail Başkan... 

Profesyonel futbol liginde; 
İlimizin 2. profesyonel takı-

mının başkanı böylesine güzel 
düşünüyor düşünmesine de... 

Acaba Giresun’un ileri 
gelenleri ve yönetsel erkleri ne 
düşünüyor bu konuda? diye, 
insan düşünmeden de edemi-
yor... 

Örneğin düşünmesi gere-
kenler; 

“Yahu kardeşim siz bizim 
ilimizin 2. profesyonel takımı-
sınız... 

İl merkezinde koskoca ‘stad-
yum’ varken, siz nasıl kalkıp da 

komşu ilin bir ilçesinde stad-
yum kiralarsınız? 

Bu bizim il olarak gururu-
muza dokunuyor” demeleri 
gerekmez mi? 

Kısacası; 
Giresunspor’umuzun -ev 

sahibi- olarak futbol oynadığı 
Çotanak Stadyumunda, Eyne-
sil ilçemizin de futbol oynama 
hakkı yok mu? 

Özetlersek; 
Cumhuriyetin kuruluşu ve 

ilimizin il oluşunun 100. yıl 
nedeniyle gittiğim Eynesil 
ilçemizde, Eynesil Beledi-
yespor Başkanını da ziya-
ret ederek, hem yazmayı 
düşündüğümüz kitapla bilgi 
aldım.. 

Ve hem de -gecikmeli öze-
leştirimle- birlikte Eynesilspor 
üzerine bir söyleşi yaptım... 

Vedalaşıp ayrılırken de; 
Sayın başkan bana Eynesil 

Belediyespor’un bir formasını 
hediye etti.. 

Ve bu güzel hediyeyi eve 
gelir-gelmez spor vitrinime 
yerleştirdim... 

Son söz; 
Hem süper ligde mücadele 

eden Giresunspor’umuza ve 
hem de 3. ligde bizleri en güzel 
şekilde temsil eden Eynesil 
Beledispor’umuza her konuda 
sahip çıkalım...

İLÇE MÜLKİ SINIRLAR OLARAK KÜÇÜK 
AMA BAŞARILARI BOYUNDAN BÜYÜK
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

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

15. HAFTA

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

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

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

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

19. HAFTA

2022-2023 Sezonu Spor Toto 
Süper Lig İlk Yarı Fikstürü

BiR iLK DAHA

Hastaneden yapılan 
açıklamada, “Yakla-
şık 2 yıl önce over 

(yumurtalık) ca + karsino-
matoz peritonei tanısı ile dış 
merkezde kemoterapi tedavisi 
başlanan hasta, AMİO (ince 
bağırsak tıkanıklığı) tanısı ile 
kliniğimize yatırılarak gerekli 

tedavisi başlandı. Yapılan tet-
kik ve konsültasyonlar sonu-
cunda ameliyat kararı verildi, 
Dr Öğr İsmail Aydın ve Dr Öğr 
Üyesi Selahattin Vural tarafın-
dan ameliyata alındı. Bağır-
sak tıkanıklığı için gerekli 
ameliyata ilave olarak, batın 
içinde yer kaplayan, over 

kaynaklı yaklaşık 15*13*12 
cm boyutundaki tümoral kitle 
total olarak çıkartıldı. “denildi.
Ameliyat hakkında bilgi veren 
Dr Öğr Üyesi İsmail Aydın ise

bağırsak tıkanıklığının 
birden çok sebebi olabile-
ceğini, bunlardan birinin de 
jinekolojik kanserler ve buna 

bağlı tıkanıklıklar olduğunu, 
bu ve benzeri onkolojik ame-
liyatlarının kliniklerinde başarı 
ile yapıldığını ifade etti. Bu 
vesile ile kanser taramalarının 
önemine dikkat çekip, ihmal 
edilmemesinin gerektiğini 
söyledi.

Haber: Osman Yılmaz

GÖRMEK FİLMİ ÜÇ 
TÜRKİYE DERECESİ ALDI
BİR FİLM, ÜÇ ÖDÜL
GÖRMEK FİLMİNİN 
BÜYÜK BAŞARISI

Giresun Mimar Sinan 
Anadolu Lisesi Sinema Kulü-
bünün çektiği “GÖRMEK” adlı 
kısa film, ödüle doymuyor. İki 
Türkiye birinciliği olan film, en 
son Türkiye üçüncüsü olarak 
göğsümüzü kabarttı.

Yaptığı kısa filmlerle her yıl 
Türkiye derecesi alan Giresun 
Mimar Sinan Anadolu Lisesi 
Sinema Kulübü bu yıl da Gör-
mek adlı kısa filmiyle ödülden 
ödüle koşuyor. Türkiye’de kısa 
film alanında bir marka değer 
haline gelen okul, son filmiyle 
üç Türkiye derecesi elde etti.

Yönetmenliğini Esma 
AKÇA’nın yaptığı, başrollerini 
Hakan Güvenç ÖZYAZICI 
ve Yusuf ŞENLİKOĞLU’nun 
paylaştığı kısa film, ilk olarak 
“Mehmetçiğin İsim Babası 
Bigalı Mehmet Çavuş’un Gö-
zünden Çanakkale Zaferi”  ko-
nulu Kısa Film Yarışması’nda 
Türkiye 1.si oldu.  Daha sonra,  
‘10-16 Mayıs Vizyondayız’ 
Kısa Film Yarışması’nda yine 
Türkiye 1.si olan Görmek; en 
son ödülünü ise Kültür Bakan-
lığının desteklediği “Kısa’dan 
Hisse Kısa Film Yarışması”nda 
aldı. Burada Türkiye 3.sü olan 
film jürinin ve izleyicinin büyük 
beğenisini kazandı.

Konuyla ilgili olarak ga-
zetemize konuşan GİMSAL 
Sinema Kulübü danışman 
öğretmeni Sinan KOCA: 
“Toplum mühendislerinin en 
başarılı olduğu alan sine-
madır. Bir toplumu değiştirip 
dönüştürmenin en iyi yoludur 
kısa film. Modern hayatta, 
insanların dikat eşiği hızla 
azalmakta. O nedenle kısa 
ve vurucu videolar, insanlarla 
iletişim kurmanın en etkili yolu 
haline gelmektedir. Biz de kısa 
filmleri bu bilinçle yapıyor ve 
önemsiyoruz. Yaptığımız film-
ler, daha çok kök değerlerimiz 
ekseninde oluşuyor. Öğrenci-
lerimiz böylece hem sanatla 
uğraşıyor hem de kültürel 
değerlerimizi öğreniyor. Yani 
eğitimin bir parçası olarak gö-
rüyoruz sinemayı. Yaptığımız 
filmlerle her yıl Türkiye birin-
cilikleri almamız, doğru yolda 
olduğumuzun göstergesidir. 
Daha güzel ve başarılı filmler 
yapmak için aldığımız ödüller 
bizi yüreklendiriyor. Başarı, 
bir ekip işidir. Bizi her daim 
destekleyen okul müdürümüz 
Cemalettin AYDINOĞLU’na, 
idarecilerimize ve öğretmen 
arkadaşlara teşekkür ediyo-
rum.” dedi.

Fındık Araştırma 
Enstitü Müdürlü-
ğünce yürütülen 

“Sağlıklı Nesiller İçin Fındık” 
isimli proje kapsamında ço-
cuklarda ve gençlerde fındık 
tüketiminin artırılmasını sağ-
lamak ve sağlıklı beslenme 
açısından fındık konusun-
da farkındalık oluşturmak 
amacıyla Giresun ve Ordu 
illerinde toplam 10 okulda 
bilgilendirme toplantıları 
düzenlenmiştir. Toplantılarda 
Enstitü Gıda Teknolojileri 
Bölümü uzmanları öğren-
cilere fındığın fiziksel ve 
zihinsel gelişime faydalarını, 
sağlık açısından önemini 
anlattı

Yapılan 
açıklamada”Fındığın sağ-

lık üzerine faydaları ve bu 
konuda yapılan bilimsel 
çalışmalar ile ilgili sunumlar 
yapılarak, fındığın içermiş 
olduğu yağ, protein, karbon-
hidrat, vitaminler, mineral-
ler ve diyet lifi sayesinde 
insan beslenmesi ve sağlığı 
açısından oldukça önemli bir 
gıda olduğu hakkında bilgi 
verilmiştir. İçermiş olduğu 
oleik asit sayesinde kalp 
damar sağlığını korumada 
etkili olduğu ifade edil-
miş aynı zamanda günlük 
beslenmesinde sert kabuklu 
meyvelere yer veren kişilerin 
kalp damar sağlığını koru-
mada diğer insanlara göre 
daha avantajlı olduğunu 
ortaya koyan çalışmalar öğ-
rencilere anlatılmıştır.  Fın-

dığın B grubu vitaminler ile 
E vitamini açısından oldukça 
zengin olup, bazı mineraller 
ve fitokimyasal maddeler 
için de iyi bir bitkisel kay-
nak olduğu ifade edilmiştir. 
Yapılan toplantılarla sağlıklı 
ve dengeli beslenmede 
fındık konusunda farkındalık 
çalışmalarının etkili olduğu, 
öğrencilerin bilinçlendirilme-
sine katkı sağlanmıştır.

Enstitünün yürüttüğü bu 
proje ile Giresun ilinde top-
lam 1300 öğrenci ve Ordu 
ilinde ise 850 öğrenciye 
ulaşılmış olup Toprak Mah-
sulleri Ofisi Fındık Dairesi 
Başkanlığı’nın destek ve 
katkılarıyla da tüm öğrenci-
lere 40 gramlık paketlerde 
kavrulmuş fındık hediye 

edilmiştir.”denildi
Enstitü Müdürü Aysun 

AKAR ise 
“Giresun ve Ordu Milli 

Eğitim Müdürlerimize ve 
TMO Fındık Dairesi Baş-
kanlığına çalışmamıza 
destek verdikleri için teşek-
kür ederiz. Fındık gibi çok 
değerli bir gıdanın bu kadar 
bol olduğu bölgemizde ve 
ülkemizde fındık tüketimi-
mizi artırmalıyız. Özellikle 
kalp damar hastalıklarına 
karşı fındığın içermiş olduğu 
oleik asit bir nevi koruyucu 
etki yapıyor. Bu pek çok 
bilimsel çalışmada kanıtlan-
dı. Bu yüzden özellikle kalp 
damar sağlığımız için fındık 
tüketelim.”çağrısı yaptı.

Haber: Hakan Çelebi

Müdür Aysun Akar’dan
Fındık Tüketim Çağrısı



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: 68 Aralık 2022 Perşembe
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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!

3-4 Aralık 2022 tarih-
lerinde Arnavutluk’un 
Durres kentinde 

düzenlenen 23.Balkan Ta-
ekwondo Şampiyonasında 
Milli Takımda yer alan Refleks 

Spor Kulübü Sporcusu Burak 
Kaan ÖZTÜRK, Balkan ikincisi 
olarak bayrağımızı dalgalan-
dırdı. Öztürk finalde de başarılı 
bir performans gösterdi.

Giresun Spor İl Müdürü İs-

mail ÇALGAN ,genç sporcuyu 
ve teknik ekibi  kutladı.

Çalgan”İlimiz ve Bulancak 
ilçemizin gururu sporcumuzu 
ve antrenörü Onur KESİK 
hocamızı tebrik eder, başarı-

larının devamını dileriz.”dedi.
Bu başarı Giresun ve ülke 
genelinde büyük yankı yarattı.
Ulusal basın da olaya büyük 
ilgi gösteriyor.

Haber: Hakan Çelebi

Başarılı oyunlarıyla tiyatroseverlerin 
beğenisini kazanan Giresun Belediyesi Şe-
hir Tiyatrosu yeni bir oyun daha çıkartarak 
gösterime hazır hale getirdi. ‘Kuyruklu 
Yıldız Altında’ adlı oyunun galası 9 Aralık 
Cuma günü saat 20.00’de Vahit Sütlaş 
Tiyatro sahnesinde yapılacak olup, ilk per-
deye tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterme-
si bekleniyor.

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın yazdığı iki 
perde müzikli komedi oyununu Güner Sü-
mer uyarlarken, Genel Sanat Yönetmen-
liğini Özden Aydın, Yönetmenliğini Hasan 
Hüseyin Karabağ ve Yönetmen Yardımcılı-
ğını Harun Murat Aydın üstlendi. 

Oyuncu kadrosu ise; Nevin Dizdar,  Ata-
kan Atlar, Ayşegül Yenal, Erdoğan Cüneyt 
Kamanoğlu, Esra Pamukçu, Harun Murat 
Aydın, Ahmet Öndaş, Duygu Aydın, Ayşe 
Gül Çavuşoğlu, Eray Aktaş, Emre Aydın, 
Fikret Öğüd, Nazlıcan Sevinç, Sadık Takır 
ve Mahmut Esat Yılmaz görev alırken, 
teknik ekip ise şu isimlerden oluşuyor: 
Reji Asistanı Ali İlker Pir, Dekor Tasarım 

Erdoğan Cüneyt Kamanoğlu, Işık Tasarım 
Ziya Kostakoğlu, Ses Efekt Ergin Kaçmaz, 
Müzik Mete Uğur Koçoğlu- Uğur Akar, 
Koreograf  Seren Eravcı, Koreograf Asis-
tanı Emre Sevindik - Atacan Ekşi - Büşra 
Kuyumcu, Grafik Tasarım Erkan Kara.

Oyunun her hafta Cuma günü saat: 
20:00’ de sahne alacağı bildirilerek tüm 
tiyatroseverler davet edildi. Diğer yandan, 
oyunun konusu ise şu şekilde özetleniyor: 
1910 yılında Birinci Dünya Savaşı’nın he-
men öncesinde, dünya dertlerle uğraşırken 
İstanbul’da bunlardan nasibini alır.  Halley 
kuyruklu yıldızı yörüngesi gereği dünya-
ya yakın geçer.  Halk arasında felaket 
söylentileri yayılırken bir konakta hayatın 
akışı içinde insanlar hırs, tutku ve günlük 
dertleriyle boğuşmaktadır.  Yaşlı ve zengin 
Makbule Hanım, servet avcısı Vassaf 
Bey’e gönlünü kaptırır.  Aile bireyleri bu 
dertten nasıl kurtulacaklarını düşünürken 
mahalleliye konu çıkmıştır. Mahalle tipleri, 
sınıf ve kültür farklılıkları eski İstanbul 
yaşantısı için arzı endam ederler.

Müdür Çalgan, Balkan İkincisi olan Öztürk’ü ve entrenörü Onur Kesik’i kutladı

GiRESUN, KAAN BURAK
OZTURK iLE GURUR DUYUYOR

GBST’DEN YENi BiR OYUN DAHA
‘KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA’ ADLI MÜZİKLİ KOMEDİ OYUNUNUN GALASI CUMA AKŞAMI YAPILACAK


