
Sayı: 5859Sayfa: 1 Yıl: 18 Fiyatı: 75 Kuruş

Giresun  Trabzon Sahil Yolu
Dereli Kavşağı No: 1 

GİRESUN

EPosta: 
bereket.gubre@hotmail.com 

SANAYi TiCARET LiMiTE ŞiRKETi
BEREKET iNSAAT

GÜNDEM
GiRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN
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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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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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HER BİRİMİZ 
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                            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?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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EKMEĞİ ASKIYA 
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SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
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BİNA YIKIMLARI
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UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de
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 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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Palyatif Bakım

PATRON HER ALANDA 
PATRONDUR 

EMEĞİ SAVUNAN 
PATRON YOKTUR 
(Yazısı Sayfa 4’te)
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ESKİ OLMADAN 
YENİLER OLMAZ
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TÜİK tarafından belirlenmesi sonucu, memur 
ve emekliye verilen zam oranı belli oldu. Belli 
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‘EMEKLiLERiN HAKKI GASP EDiLDi’
İyi Parti Bulancak İlçe Başkanı Nesim Çelik, emekliye verilen zammı eleştirdi

477 bin 233 ton 
fındık işlem gördü SA

YF
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3’
TE

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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KORONA’NIN YENİ VARYANTI
VE AŞILARLA İLGİLİ

SORULARINIZ VE YANITLARIM

(Yazısı Sayfa 5’te)

Mustafa Torun

AK Parti Giresun Milletvekili 
ve TBMM İçişleri Komisyo-
nu Üyesi Av. Kadir Aydın, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü dolayı-
sıyla bir mesaj 
yayımladı.

İlkeli ve ta-
rafsız yayıncı-
lık anlayışıyla 
halkımızın ha-
ber alma hakkı 
için özveri ile 
çalışan tüm 
basın men-

suplarının 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü tebrik 
ettiğini ifade eden Milletvekili 
Aydın; “Basın mensuplarımız 

kamuoyunun 
aydınlatılması ve 
bilgilendirilmesi 
doğrultusunda, 
her şartta görev-
lerini ifa etmekle 
birlikte gazete-
cilik mesleğinin 
zor şartlarına 
rağmen mesai 
kavramı gözet-

meksizin hizmet etmektedirler.” 
dedi. Özellikle doğru bilginin 
yanlış bilgiden ayırt edilmesi 
noktasında basın mensupla-
rının üzerine çok önemli bir 
vazife düştüğünü ifade eden 
Milletvekili Aydın; “Doğru bilgi-
nin aktarılması ve halkın men-
faatinin korunması ilkesinden 
ayrılmayan tüm gazetecilerin 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü tebrik ediyor; kendile-
rine aileleriyle birlikte sağlıklı, 
mutlu ve huzurlu bir yaşam 
diliyorum.” dedi.

Kadir Aydın, ‘Sağlıklı, mutlu ve 
huzurlu bir yaşam diliyorum’ Çakırmelikoğlu Esnaf Ve 

Vatandaşlarla Buluştu
GİRESUN Ticaret ve Sa-

nayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Çakırmeli-
koğlu, yapılan 
davet üzerine 
dün Gazi Cad-
desi’ndeki Neşe 
Çay Ocağında 
esnaf, vatan-
daş ve basın 
mensupları ile 
sabah kahval-

tısında bir araya geldi. Son 
derece samimi bir ortamda 
gerçekleşen ziyarette, gün-

demdeki konular hakkında 
karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuldu, Giresun’a yapılan 

ve yapılması düşü-
nülen yatırımlar ve 
projeler değerlen-
dirildi. Neşe Çay 
ocağı sakinleri, 
Çakırmelikoğlu’na 
davetlerine icabet 
ettiği için teşekkür 
ettiler. 3’TE

Birçok esnafın yüksek kira artışları ile iflas noktasına geldiğini 
anlatan Ayhan, ”Bu soruna karşı artık çözüm bulunmalıdır” dedi

GESOB’tan İşyeri Kiraları 
İçin Tedbir Çağrısı

GESOB Başkan-
vekili  Ercan 
Ayhan,işyerleri 

kiralarının kontrolden çıktı-
ğını ifade ederek yetkilileri 
göreve çağırdı.Ayhan,zin-
cir marketleri de eleştirdi.
Ayhan” İlimizde sayıları her 
geçen gün artan yaygın 
marketler konusunu uzun 
yıllardan bu yana günde-
me getirmekteyim. Ulusal 
çapta hizmet veren yaygın 
marketler mahalle arasın-
daki küçük esnafın iflas 
etmesine neden olmuştur. 

Bu yaygın marketler kendi 
aralarında adeta bir yarışa 
girmişler. Bu yaygın market-
lerin bir şubesinin bir yerde 

açılması en az on küçük 
esnafın iflas etmesine neden 
oluyor. Ayrıca bu marketlerin 
içerisinde züccaciyeden tu-
tunda her kalemden ürünler 
satılıyor.

Giresun ilimizin her köşe 
başında bu marketlerin açıl-
ması çok ciddi bir sorundur. 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan ile 
Ticaret Bakanımız Sayın 
Mehmet Muş, bu yaygın 
marketler konusunda önemli 
açıklamalarda bulundular.

SAYFA 3’TE

Başkan Şenlikoğlu, 
mesajında: “Basın, 
her zaman doğru, 

tarafsız, ilkeli habercilik yapa-
rak, objektif davranarak haber 
alma özgürlüğümüzü sağlayan 
en etkili araçtır.” diyerek şunla-
rı kaydetti:

 “Gece gündüz çalışan ve 
toplumun gerçekleri öğrenme-
sinde ve sesini duyurmasında 
önemli rol oynayan basın, 
ahlak kuralları çerçevesinde 

çalışarak kamuoyuna en doğru 
bilgiyi verme gayreti içerisin-
dedir. Basın, vatandaşın gören 
gözü, işiten kulağı ve söyleyen 
dili olarak demokrasinin en te-
mel unsurlarından birisidir. Ba-
sın sektöründe muhabirinden, 
yazarlarından, editöründen, 
matbaa personeline kadar 
tüm arkadaşlarımız fedakârca 
çalışmaktadır. Ülkemizin ve 
Giresun’umuzun sorunları-
nı kamuoyuna aktaran ve 
sorunların çözümünde toplum 
mekanizmasının daha sağlıklı 
şekilde çalışmasına yardımcı 
olan, basın mensuplarımızı 
kutluyorum. Basın mensubu 
kardeşlerimiz görevlerini yeri-
ne getirirken yardımcı olmak 
hepimizin görevidir. Basınımı-
zın bugüne kadar olduğu gibi 

bundan sonra da Giresun’u-
muzun hak ettiği yere ulaşma-
sı için önemli katkılar sağlaya-
cağına inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü kutluyor, meslek 
hayatlarında başarılı bir yıl ge-
çirmelerini diliyorum. Aramız-
dan ayrılarak ebediyete intikal 
eden basın mensuplarımızı da 
rahmetle anıyorum.”

‘Basın, Vatandaşın Gören Gözü, 
İşiten Kulağı Ve Söyleyen Dilidir’
Giresun Belediye 
Başkanı Aytekin Şen-
likoğlu, 10 Ocak Çalı-
şan Gazeteciler Günü 
nedeniyle bir mesaj 
yayınladı.
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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)
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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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‘EMEKLiLERiN HAKKI GASP EDiLDi’
İyi Parti Bulancak İlçe Başkanı Nesim Çelik, emekliye verilen zammı eleştirdi

Celik şöyle konuştu, 
“Açlık sınırının 8 bin 
130 lira olduğu ülke-

de en düşük emekli maaşlarını 
5 bin 500-TL yapmakla övü-
nüyorlar. Bu nasıl bir adalettir, 
nasıl bir hesaptır. Bu hesap 
neye göre yapılmıştır. Madem 
yapıyorsunuz. En düşük emek-
li maaşını asgari ücret seviye-
sine (8.506 TL) çıkarınız. Hiç 
olmasa bir kıymeti olsun.

Çalışanların, emeklilerin 
hakkı gasp edilmiştir. Herkes 
yaşadığı enflasyonu, hayat 

pahalılığını biliyor, cüzdanında, 
sofrasında hissediyor. TÜİK’in 
sarayın vesayeti altında enf-

lasyon rakamlarına nasıl ağır 
bir makyaj yaptığını milletimiz 
görüyor.

Vatandaşın yaşadığı hayat 
pahalılığı ortada… Memura, 
emekliye, dul ve yetime yüzde 
30 zam yeter mi? Tabi ki yet-
mez. Memurumuza, emek-
limize çok açık çağrımızdır. 
Bunları sallayabildiğiniz kadar 
sallayın. Salladıkça düşecek-
ler. Anahtar sizsiniz bu oyunu 
bozmalısınız.    

Her platformda mücadelesi 
verilen, 23 yıllık EYT soru-

nunu 20 yıldır yok sayanlar 
seçim kaybetmemek için 
EYT’yi çıkarınca övünme ya-
rışına girdiler. 20 yıldır hakları 
yenenler ne olacak? Hakkını 
alanların hakları anasının ak 
sütü gibi helaldir, bugüne ka-
dar yediğiniz o haklar da size 
haram zıkkım olsun. Yıllardır 
bu hakkın teslim edilmesi için 
mücadele verenleri vatanda-
şımız çok iyi biliyor. Sandık 
gelince de gerekli cevap 
verilecektir.”

Haber: Fatma Uğurlu

Genel Müdür 
Erkılınç’ın 10 Ocak 

Çalışan Gazeteciler 
Günü Mesajı

Basın İlan Kurumu Genel 
Müdürü Cavit Erkılınç, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü dolasıyla bir kutlama 
mesajı yayımladı.

Genel Müdür Erkılınç’ın 
mesajı şöyle: “Her türlü 
koşulda görevlerini yerine 
getirerek kamuoyunun 
güvenilir ve sağlıklı bilgi-
ye ulaşmasını sağlayan 
basın mensuplarımızın 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü kutluyorum. 

62 yıldır Türk basınına 
destekleri ile güç veren 
Basın İlan Kurumu, görev, 
yetki ve sorumlulukları 
çerçevesinde Türkiye 
Yüzyılı’nda da katkılarını 
artırarak sürdürme kararlılı-
ğındadır. 

Büyüyen ailemizle 

birlikte, geçmişten bugü-
ne taşıdığımız tecrübeyi 
çağın getirdikleri karşısında 
doğru pozisyon alarak hep 
birlikte geleceğe taşıya-
cağız. Basın ahlak esas-
larından, demokrasi ve 
ifade özgürlüğünden taviz 
vermeden doğru ve objektif 
bilgiyi kamuoyuna ulaştı-
ran yayınları desteklemeyi 
sürdürürken, mesleki beceri 
ve kültürümüzü her geçen 
gün geliştirerek toplumsal 
görevimizi koruyacağız.

Ülkemizin her köşesin-
deki basın emekçilerinin 
başarılarla dolu bir yıl geçi-
receğine yürekten inanıyor, 
hakikat mücadelesi vererek 
ülkesi için çalışan tüm med-
ya mensuplarına hayırlı 
mesailer diliyorum.”

Keşap Belediye Başkanı 
Mehmet Emür 10 Ocak Ça-
lışan Gazeteciler Günü’nü 
nedeniyle yazılı açıklamada 
bulundu.

‘’Demokrasinin kilometre 
taşlarından biri olan basın, 
halkın en doğru ve tarafsız 
haber alma özgürlüğünün 
en etkili aracıdır. Gazete-
cilik; her türlü şartlarda ifa 
edilen onurlu bir meslektir. 
Kamuoyunu aydınlatmak 
için her şartta sorumluluk 
bilinci içerisinde görevle-
rini yapmaya çalışan, can 
güvenliklerini dahi riske 

atarak doğru haber peşinde 
koşan gazetecilerimizin 
verdiği mücadele takdiri 
hak etmektedir.

Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün “Basın bir milletin 
müşterek sesidir” düstu-
ruyla görevlerini yaparken 
yaşamlarını yitiren, basın 
emekçilerini saygı ve min-
netle anıyor, çalışmalarını 
büyük bir özveriyle devam 
ettiren değerli ve emektar 
temsilcilerinin 10 Ocak Ça-
lışan Gazeteciler Günü’nü 
kutluyor, sağlık ve başarılar 
diliyorum.”

Emür, ‘10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü Kutlu Olsun’’

7-8 Ocak tarihlerinde 
Samsun’da yapılan 

Yüzme müsabakalarında Aksu 
15 Temmuz Şehitler Anadolu 
Lisesi öğrencileri önemli başa-
rılara imza attı.

Öğrencilerden Merve Kes-
kin 50 metre sırt üstünde 3. , 
kelebek 50 metrede 4. ve İrem 

Elvin Aydın 50 metre kurbağa 
yarışı 2., 200 metre  serbestde 
3., 50 metre serbestte 3. ola-
rak Sivas’ta yapılacak Türkiye 
Yarışmalarına katılmaya hak 
kazanmışlardır. Okul Müdürü 
Hasan Mındız” Öğrencilerimizi 
ve beden eğitimi öğretmenleri-
mizi tebrik ederiz.” dedi.

Merve Keskin Ve Emre Aydın’dan Önemli Başarılar

CHP Giresun milletvekili 
aday adayı Sosyolog 

& Eczacı Elvan Işık Gezmiş, 
basın mensuplarının ‘10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’ 
nü kutladı.Yazılı bir açıklama 
yapan Işık Gezmiş, mesajın-
da şu satırlara yer verdi:  “10 
Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü, gazetecilerin haklarının 
ilk kez yasal güvence altına 
alındığı 10 Ocak 1961 tarihin-
den bu yana kutlanmaktadır. 
Kamuoyunun aydınlatılmasın-
da, bilgilendirilmesinde, her 
koşulda, her zorluğa göğüs 
gererek görevlerini gerçekleşti-
ren, saat kavramı gözetmeden 
doğru habere ulaşmamızı sağ-
layan tüm   gazetecilerimizin, 

‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü kutlar, görevlerinde 
başarılar dilerim.”

Elvan Işık Gezmiş’ten 
Gazetecilere Tam Destek...

Milliyetçi Hareket Partisi 
Giresun Merkez İlçe 

Başkanı Denizhan Usta, teşkila-
tın birlik ve beraberlik içerisinde 
2023 Cumhurbaşkanlığı ve 
Milletvekili Seçimleri’ne hazır-
landığını söyledi.

Usta, yaptığı yazılı açıkla-
mada, Merkez İlçe Teşkilatı’nın 
Türkiye için büyük önem taşıyan 
2023 Cumhurbaşkanlığı ve 
Milletvekili Seçimleri için aylardır 
sahada olduğunu belirterek, 
“Bizim davamız millet ve va-
tandır. Liderimiz Sayın Devlet 
Bahçeli’nin önderliğinde Türki-
ye’miz için her an ve her dakika 
sahadayız. Genel Merkezimizle, 
teşkilatımızla tek yumruğuz. 
Cumhur İttifakı olarak ülkemizin 
menfaati için şer odaklarına 
karşı mücadelemizi sürdürece-
ğiz ve Aziz Milletimizin tevec-
cühlerini almaya devam edece-
ğiz. Milletimiz biliyor ki istikrar, 

her daim ülkemizin gelişimi ve 
değişimi için önemlidir. Bizler 
de Genel Başkanımızın göster-
diği yoldan ilerlemeye devam 
edeceğiz. Bu vatan bizim, bu 
topraklar bizim. Bu dava bizim. 
El ele, gönül gönüle hep birlikte 
daha iyi günler için ‘Cumhur 
İttifakı’nı güçlendireceğiz ve 
Giresun’umuzu dikkat çekecek 
oy oranlarıyla Türkiye’nin dikkat 
çeken şehirleri arasına sokaca-
ğız.” dedi.

Usta, “El Ele, Gönül 
Gönüle 2023’e”

Giresun Gazeteciler 
Derneği Başkanı 

Bekir Bayram 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü 
nedeniyle yazılı bir açıkla-
ma yaptı. 

Çalışan Gazeteciler Gü-
nü’nün Türk basın tarihin-
de önemli bir yer tuttuğunu 
belirten Bayram, 10 Ocak 
1961 tarihinde çıkarılan 
yasa ile basın çalışanları 
bazı haklar kazandığını ve 
o nedenle 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Bayram’ı ola-
rak kabul edildiğini söyledi. 

Bayram, 1971 yılına 
kadar Bayram olarak kutla-
nan ancak askeri muhtura 
ile gazetecilerin haklarının 
budanması sonrası  bugü-
ne kadar 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü olarak 
kutlandığını söyledi. 

Bayram şöyle devam 
etti, “Tarafsız, özgür, ilkeli 
ve basın ahlak kurallarına 
uyan bir medyanın toplum-
sal kalkınmanın, gelişme-
nin sağlanmasında önemli 
yeri vardır. İletişim ve 
buna bağlı olarak etkileşim 
sürecinin belirleyici olduğu 
günümüzde gazetecilik, in-
sanlara haber ve bilgi akışı 
sağlama gibi çok yönlü bir 
misyonu içermektedir. Bu 
önemli misyonu yerine ge-
tirmek için her türlü şartta 
görevlerini yerine getiren 
gazetecilerimiz mesai saati 
gözetmeksizin, vatandaş-
larımızı bilinçlendirmek 
ve her konuda haberdar 
etmek için mücadele 
veren tüm basın mensubu 
arkadaşlarıma  kolaylıklar 
diliyorum.”

Başkan Bekir 
BAYRAM KUTLADI

İyi Parti Giresun İl Başkanlığı’nın 3. Olağan 
Genel Kurulu 20/01/2023 tarihinde saat 
11.00’ da Sky Beach adresinde aşağıdaki 
gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı 
taktirde 21/01/2023 tarihinde ve saat 11.00’ da 
Sky Beach adresinde çoğunluk aranmaksızın 
yapılacaktır.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Abdulkadir EROĞLU

İyi Parti Giresun İl Başkanı
GÜNDEM:
1. Açılış
2. Divan Teşekkülü
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4. Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası
5. Mali Raporun okunması ve ibrası
6. Siyasi konuşmalar
7. Seçime geçilmesi
8. Dilek ve temenniler
9. Kapanış

KONGRE İLANI



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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ESKİ OLMADAN 
YENİLER OLMAZ 

Eski olmadan ye-
nileri asla olmaz. 
Bu yaşadığımız  

süreçle ilgili bütün eşyaları-
mızla alakalı yorumlanabilir. 
Eskilerin mutlaka kıymeti 
değeri bilinmelidir. Hatta 
bir kenarda saklanmalıdır, 
hatıra anlamında yeniden o 
günler gelebilir anlamında 
bir atasözü ile özetleyebili-
riz “sakla samanı gelir za-
manı” demiş büyüklerimiz. 
Gerçek hayatımızda eski-
lerin her geçen gün daha 
çok ihtiyacımızın olduğunu 
kültürel anlamında sosyal 
anlamda, kıymet anlamın-
da ne isterseniz o şekilde 
daha çok ihtiyaçlarımızın 
olduğu sürece yaşıyoruz. 

Bazı zaman komşuları-
mızı ararız eski komşula-
rımızı muhabbet ettiğimiz 
bayramlaştığımız her şeyi 
paylaştığımız komşuları-
mızı, bazı zaman annemizi 
babamızı büyük annemizi 
büyük babamızı ararız. 
Çünkü onlar eski yaşlanmış 
bir şekilde vakitleri dolmuş 
bizden ayrılmışlar, onların 
eşyalarını ararız saklarız. 
Kimisi tesbihini Kimisi 
bastonunu Kimisi herhangi 
bir eşyasını hatıra olarak 
saklarız sevdiğin kadar 
eskilerin değeri vardır. 

Eski dediğimiz birçok 
eşyalar Aslında yenidir. 
Hatırası vefası sevgisi 
bizim güncel konularımızda 
işimize yarayan çok yeniler 
yeni özelliği olan eskilerdir. 

Bunlar işimize her zaman 
yarıya bilen bizi daha güzel 
yolculuğa yürütebilen eski-
lerdir. 

Bildiğimiz üzere eski ol-
madan yenileri asla olmaz. 
Yeni düzenimizi kurarken 
evimizin bir köşesinde eski 
düzenlerimizde vardır. 
Eski eşyalarımızla işe 
gideriz eski eşyalarımızla 
ona uygun işleri yapmaya 
gayret ederiz. Günümüzün 
dünyasında aslında eski 
diye bir şey yok çünkü en 
çok ihtiyaç duyduğumuz 
,eskiler hatırlayabildiğimiz 
eskiler hatıralarımız eskiler 
geçmişe dair bütün hikaye-
lerimizin en güzel yönleri 
eskiler hal böyle iken eski 
diye bir şey olmayacağını 
hatırlamak lazım. 

Hiçbirimizin yarına dair 
garanti olan hiçbir şeyi-
miz yok bugün elimizde 
olan bugünün hikayesi 
ve geçmişin hikayesi yani 
eskiler yeniler düzenin de 
hayatımızı sürdürebildiği-
miz söz konusu. Eski ile 
yeni ile olan hayat en güzel 
hayattır, hatırlarız yaşarız 
yarınları planlarız. 

Eskiden hatırlayamaz 
isek bugünü yaşayamayız 
,bugünü yaşamamız için 
yarınlara güzel plan yapa-
mayız. Dolayısıyla Eskiler 
olmadan yenilere yön 
almaz eskiler baş tacımız 
onlarla birlikte yaşadığımız 
günler en güzel günümüz-
dür.

Ticaret borsalarında ağustos-kasım döneminde

477 bin 233 ton 
fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Ticaret 
borsalarında geçen yılın 
ağustos-kasım döneminde 
477 bin 233 ton fındık işlem 
gördü.

Giresun Ticaret Bor-
sasından yapılan yazılı 
açıklamada, fındık üretilen 
bölgelerdeki 21 ticaret 
borsasında gerçekleştiri-
len fındık satış işlemlerine 

ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, ağustos-ka-

sım 2022 döneminde 
borsalarda 477 bin 233 ton 
fındık satıldı.

En fazla işlem 106 bin 
242 ton ile Sakarya’da ger-
çekleştirildi. Bu kenti 90 bin 
455 tonla Ordu, 66 bin 241 
tonla Düzce/Bolu, 57 bin 
155 tonla da Giresun izledi.

Çakırmelikoğlu Esnaf Ve 
Vatandaşlarla Buluştu

ÇAKIRMELİKOĞLU, Gire-
sun Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak Giresun’un gelişip 
kalkınması, daha fazla yatı-
rım alabilmesi için şehrin tüm 
dinamikleri ile sürekli istişare 
halinde olduklarını ve toplu-
mun her kesiminin görüş ve 
önerilerine büyük önem verdik-
lerini ifade ederek, “Bu şehir 
hepimizin ve şehrimize en iyi 
şekilde hizmet etmek hepimi-
zin öncelikli görevidir. Giresun 

Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
üyelerimiz başta olmak üzere 
toplumun her kesiminden 
bizlere gelen talep ve istekleri 
yakından takip ediyor, netice-
sini de kamuoyu ile paylaşıyo-
ruz. Bundan sonraki süreçte 
de aynı anlayışla çalışmala-
rımızı aralıksız sürdüreceğiz. 
Davetiniz için teşekkür ediyor, 
işlerinizde kolaylıklar ve bol 
kazançlar diliyorum” ifadelerini 
kullandı.

Sarıkamış Harekâtının 108 
yılı nedeniyle, Türkiye İzcilik 
Federasyonu İzcilik İl Temsilciliği 
tarafından Kulakkaya Yaylasında 
8 Ocak Pazar günü “Sarıka-
mış Şehitlerini Anma” faaliyeti 
düzenlendi.   Anma Faaliyetine 
Giresun İzcilik Gençlik ve Spor 
Kulübü ile Çotanak Gençlik Spor 
ve izcilik Kulübünün izci  liderleri, 
izci gönüllüleri ve izcileriyle bir-
likte çok sayıda vatandaş katıldı. 
Faaliyet programı çerçevesinde 
Kulakkaya Merkezden Alçakbel 
Mesire Yerine bayrak, flama ve 
dövizlerle birlikte Şehitlerimize 
Saygı Yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş 
öncesi Yavuzkemal Belediyesi 
tarafından tüm katılımcılara sıcak 
çorba ve çay ikramında bulunul-
du.  Karla kaplı yolda  tek sıra 
halinde disiplin içinde  yürüyen 
katılımcılar, yaklaşık 4 km yürü-

yüş sonrası  beyazlara bürünmüş 
olan Anma Töreninin yapılacağı  
Alçakbel Mesire Yerine ulaşıp, 
tören vaziyetine geçtiler. Şehide 
Saygı ateşinin yakılmasıyla baş-
layan törende aziz şehitlerimiz 
için saygı duruşunda bulunulup 
İstiklal Marşı’nın söylenmesinden  
sonra Günün anlam ve önemini 
belirten konuşmalar yapılıp, şiirler 
okundu. Anma Töreni sonunda 
Akkaya Köyü Camisi görevlileri 
tarafından Kur’an-ı Kerim tilave-
tinde bulunup, aziz şehitlerimiz 

için dua edildi. Tören sonrasında 
katılımcılara yemek ikramında 
bulunuldu. Türkiye İzcilik Fede-
rasyonu İzcilik İl Temsilcisi Meh-
met ŞEYRANLOĞLU, Giresun 
İzcileri olarak, Sarıkamış Şehitle-
rini Anma faaliyetini 2017 yılından 
itibaren 4 yıl Kümbet Yaylasında 
düzenlediklerini, bugün de bu 
anlamlı faaliyeti Kulakkaya yayla-
sında düzenleyerek Aziz Şehit-
lerimizi bir kez daha rahmetle, 
minnetle andıkların ifade etti.  Bu 
anlamlı faaliyet için kendilerine 

destek olan Yavuzkemal Be-
lediye Başkanı Adem ÖNAL’a, 
Akkaya Köyü Tarımsal Kalkınma 
Kooperetifi Başkanı Selahattin 
UZUNOĞLU’na, Akkaya Köyü 
Camisi Kalkındırma Derneği Baş-
kanı Adem UZUNOĞLU’na, İş 
Adamları Salih ÇOBAN ve Refik 
KIRAN’a, Akakaya Köyü Muh-
tarı Ahmet GELDİ’ye, Alçakbel 
Mesire Alanı İşletmecisi Sedat 
HİMMETOLU ile tüm katılımcılara 
Giresun İzcileri adına teşekkürle-
rini iletti.

İzciler Sarıkamış Şehitlerini Andı

Esnaflarımızı temsil 
eden bir sivil toplum 
kuruluşu olarak ya-

pılan bu açıklamaları destek-
liyoruz. Giresun’da esnafımızı 
temsil eden bir oda başkanı 
olarak uzun yıllardır bu yaygın 
marketlerle mücadele edi-
yorum. Geçmiş dönemlerde 
bu ulusal marketlerin önü 
bu kadar açılmamış olsaydı 
bugün bu sıkıntılar yaşan-
mazdı. Bu market zincirlerinin 
Giresun’da sayısını bilen bile 
yok. Çünkü marketlerin sayısı 
her geçen gün artıyor. Hangi 
mahalleye giderseniz gidin 
bu yaygın marketleri görüyor-

sunuz. Mahalle bakkalı her 
zaman müşterisine borca ürün 
vermektedir. Ancak yaygın 
marketler ise uygun fiyata ürün 
satmadıkları gibi küçük es-
nafında iflas etmesine neden 
oluyorlar. Ticaret Bakanımız 
Sayın Mehmet Muş’un talima-
tıyla başlatılan soruşturma-
lara da destek veriyorum. Bu 
market zincirleri konusunda 
bir inceleme yapılsın, her yere 
şube açmalarına izin verilme-
sin. Bu marketlerin Giresun 
ekonomisine de faydası yok-
tur. Zaten bu marketlerin bütün 
kazançları Giresun’a değil de 
İstanbul’daki şirketlerinin genel 

merkezlerine gidiyor. Bir oda 
başkanı olarak bu yaygın mar-
ketlerin karşısında olduğunu 
her defasında ifade ediyorum. 
Valilik, belediye, Ticaret İl Mü-
dürlüğü bu marketler konusun-
da bir denetim yapmalıdır. Bu 
marketlerden dolayı mahalle 
arasında bakkal esnafı kal-
madı. Giresun halkımız yerel 
esnafına destek çıksın. Küçük 
esnafın bu market zincirleriyle 
yarışma şansı yoktur. Bunun 
için Giresun halkımızın kendi 
yerli esnafından alışverişini 
yapması gerekir. Bu market-
lerin bir de gramaj düşüklü-
ğüne gittiğini çok iyi biliyoruz. 
Her zaman yerel esnafımızın 
yanında oldum, bundan sonra 
da olmaya devam edeceğim” 
dedi.

“Esnafımızın en 
büyük sorunu işyeri 
kiralarına uygulanan 
zamlardır”

Giresun daki küçük esnafın 
sorunlarına dikkat çeken Ercan 
Ayhan Giresun ilimizde işyeri 
kiraları da ayrı bir sorun. Şehir 
merkezinde hizmet veren 
esnafımızın en büyük sorunu 
işyeri kiralarına getiren zamlar-
dır. Bu zamlardan dolayı 2022 
yılı içerisinde birçok esnafımız 
iflas derecesine geldi. Bu ko-

nuda oldukça mağdur esnafı-
mız var. Yeni yılda yapılacak 
olacak olan zamlardan sonra 
işyeri kira bedellerinin yüzde 
kaç oranında olacağını esnafı-
mızda merak ediyor. Devletimi-
zin bu konuda önemli girişim-
leri oldu. Devlet olarak alınan 
bütün önlemlere rağmen halen 
yüksek oranda kira bedelleri 
var. Giresun ilimiz zaten nüfus 
olarak çok fazla yoğunluğa 
sahip değil. Çevre illerimizde 
insan nüfusu çok fazla olduğu 
için esnafın kazancı da fazla 
oluyor. Giresun ilimizde ise 
böyle bir durum söz konusu 
değil. Esnafımız kazandığıyla 
ay sonunu getirmeye çalışıyor. 
Birçok esnafımız ise baba 
mesleğini bırakmamak için 
kredilerle ayakta durmaya 
çalışıyor. Pandemiyle birlikte 
en çok zarar eden kesim esnaf 
kesimi olmuştur. Esnafımız 
pandemide yaşadığı ekonomik 
sıkıntıları yenmeye çalışıyor. 
Fakat işyeri sahiplerinin kira-
cılarına uyguladıkları zamlar 
artık esnafın bu kirayı ödeye-
memesine neden olmakta. Bu 
sebeple yeni yılda mülk sahip-
lerinin kira artışlarını yaparken 
kiracısı olan esnafı da düşün-
mesi gerekir. Aksi takdirde 
küçük esnafın ayakta kalma 
şansı yoktur” diye konuştu.

Haber: Hakan Çelebi

Birçok esnafın yüksek kira artışları ile iflas noktasına geldiğini anlatan Ayhan, ”Bu soruna karşı artık çözüm bulunmalıdır”dedi

GESOB’tan İşyeri Kiraları İçin Tedbir Çağrısı

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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‘EMEKLiLERiN HAKKI GASP EDiLDi’
İyi Parti Bulancak İlçe Başkanı Nesim Çelik, emekliye verilen zammı eleştirdi

Celik şöyle konuştu, 
“Açlık sınırının 8 bin 
130 lira olduğu ülke-

de en düşük emekli maaşlarını 
5 bin 500-TL yapmakla övü-
nüyorlar. Bu nasıl bir adalettir, 
nasıl bir hesaptır. Bu hesap 
neye göre yapılmıştır. Madem 
yapıyorsunuz. En düşük emek-
li maaşını asgari ücret seviye-
sine (8.506 TL) çıkarınız. Hiç 
olmasa bir kıymeti olsun.

Çalışanların, emeklilerin 
hakkı gasp edilmiştir. Herkes 
yaşadığı enflasyonu, hayat 

pahalılığını biliyor, cüzdanında, 
sofrasında hissediyor. TÜİK’in 
sarayın vesayeti altında enf-

lasyon rakamlarına nasıl ağır 
bir makyaj yaptığını milletimiz 
görüyor.

Vatandaşın yaşadığı hayat 
pahalılığı ortada… Memura, 
emekliye, dul ve yetime yüzde 
30 zam yeter mi? Tabi ki yet-
mez. Memurumuza, emek-
limize çok açık çağrımızdır. 
Bunları sallayabildiğiniz kadar 
sallayın. Salladıkça düşecek-
ler. Anahtar sizsiniz bu oyunu 
bozmalısınız.    

Her platformda mücadelesi 
verilen, 23 yıllık EYT soru-

nunu 20 yıldır yok sayanlar 
seçim kaybetmemek için 
EYT’yi çıkarınca övünme ya-
rışına girdiler. 20 yıldır hakları 
yenenler ne olacak? Hakkını 
alanların hakları anasının ak 
sütü gibi helaldir, bugüne ka-
dar yediğiniz o haklar da size 
haram zıkkım olsun. Yıllardır 
bu hakkın teslim edilmesi için 
mücadele verenleri vatanda-
şımız çok iyi biliyor. Sandık 
gelince de gerekli cevap 
verilecektir.”

Haber: Fatma Uğurlu

Genel Müdür 
Erkılınç’ın 10 Ocak 

Çalışan Gazeteciler 
Günü Mesajı

Basın İlan Kurumu Genel 
Müdürü Cavit Erkılınç, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü dolasıyla bir kutlama 
mesajı yayımladı.

Genel Müdür Erkılınç’ın 
mesajı şöyle: “Her türlü 
koşulda görevlerini yerine 
getirerek kamuoyunun 
güvenilir ve sağlıklı bilgi-
ye ulaşmasını sağlayan 
basın mensuplarımızın 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü kutluyorum. 

62 yıldır Türk basınına 
destekleri ile güç veren 
Basın İlan Kurumu, görev, 
yetki ve sorumlulukları 
çerçevesinde Türkiye 
Yüzyılı’nda da katkılarını 
artırarak sürdürme kararlılı-
ğındadır. 

Büyüyen ailemizle 

birlikte, geçmişten bugü-
ne taşıdığımız tecrübeyi 
çağın getirdikleri karşısında 
doğru pozisyon alarak hep 
birlikte geleceğe taşıya-
cağız. Basın ahlak esas-
larından, demokrasi ve 
ifade özgürlüğünden taviz 
vermeden doğru ve objektif 
bilgiyi kamuoyuna ulaştı-
ran yayınları desteklemeyi 
sürdürürken, mesleki beceri 
ve kültürümüzü her geçen 
gün geliştirerek toplumsal 
görevimizi koruyacağız.

Ülkemizin her köşesin-
deki basın emekçilerinin 
başarılarla dolu bir yıl geçi-
receğine yürekten inanıyor, 
hakikat mücadelesi vererek 
ülkesi için çalışan tüm med-
ya mensuplarına hayırlı 
mesailer diliyorum.”

Keşap Belediye Başkanı 
Mehmet Emür 10 Ocak Ça-
lışan Gazeteciler Günü’nü 
nedeniyle yazılı açıklamada 
bulundu.

‘’Demokrasinin kilometre 
taşlarından biri olan basın, 
halkın en doğru ve tarafsız 
haber alma özgürlüğünün 
en etkili aracıdır. Gazete-
cilik; her türlü şartlarda ifa 
edilen onurlu bir meslektir. 
Kamuoyunu aydınlatmak 
için her şartta sorumluluk 
bilinci içerisinde görevle-
rini yapmaya çalışan, can 
güvenliklerini dahi riske 

atarak doğru haber peşinde 
koşan gazetecilerimizin 
verdiği mücadele takdiri 
hak etmektedir.

Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün “Basın bir milletin 
müşterek sesidir” düstu-
ruyla görevlerini yaparken 
yaşamlarını yitiren, basın 
emekçilerini saygı ve min-
netle anıyor, çalışmalarını 
büyük bir özveriyle devam 
ettiren değerli ve emektar 
temsilcilerinin 10 Ocak Ça-
lışan Gazeteciler Günü’nü 
kutluyor, sağlık ve başarılar 
diliyorum.”

Emür, ‘10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü Kutlu Olsun’’

7-8 Ocak tarihlerinde 
Samsun’da yapılan 

Yüzme müsabakalarında Aksu 
15 Temmuz Şehitler Anadolu 
Lisesi öğrencileri önemli başa-
rılara imza attı.

Öğrencilerden Merve Kes-
kin 50 metre sırt üstünde 3. , 
kelebek 50 metrede 4. ve İrem 

Elvin Aydın 50 metre kurbağa 
yarışı 2., 200 metre  serbestde 
3., 50 metre serbestte 3. ola-
rak Sivas’ta yapılacak Türkiye 
Yarışmalarına katılmaya hak 
kazanmışlardır. Okul Müdürü 
Hasan Mındız” Öğrencilerimizi 
ve beden eğitimi öğretmenleri-
mizi tebrik ederiz.” dedi.

Merve Keskin Ve Emre Aydın’dan Önemli Başarılar

CHP Giresun milletvekili 
aday adayı Sosyolog 

& Eczacı Elvan Işık Gezmiş, 
basın mensuplarının ‘10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’ 
nü kutladı.Yazılı bir açıklama 
yapan Işık Gezmiş, mesajın-
da şu satırlara yer verdi:  “10 
Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü, gazetecilerin haklarının 
ilk kez yasal güvence altına 
alındığı 10 Ocak 1961 tarihin-
den bu yana kutlanmaktadır. 
Kamuoyunun aydınlatılmasın-
da, bilgilendirilmesinde, her 
koşulda, her zorluğa göğüs 
gererek görevlerini gerçekleşti-
ren, saat kavramı gözetmeden 
doğru habere ulaşmamızı sağ-
layan tüm   gazetecilerimizin, 

‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü kutlar, görevlerinde 
başarılar dilerim.”

Elvan Işık Gezmiş’ten 
Gazetecilere Tam Destek...

Milliyetçi Hareket Partisi 
Giresun Merkez İlçe 

Başkanı Denizhan Usta, teşkila-
tın birlik ve beraberlik içerisinde 
2023 Cumhurbaşkanlığı ve 
Milletvekili Seçimleri’ne hazır-
landığını söyledi.

Usta, yaptığı yazılı açıkla-
mada, Merkez İlçe Teşkilatı’nın 
Türkiye için büyük önem taşıyan 
2023 Cumhurbaşkanlığı ve 
Milletvekili Seçimleri için aylardır 
sahada olduğunu belirterek, 
“Bizim davamız millet ve va-
tandır. Liderimiz Sayın Devlet 
Bahçeli’nin önderliğinde Türki-
ye’miz için her an ve her dakika 
sahadayız. Genel Merkezimizle, 
teşkilatımızla tek yumruğuz. 
Cumhur İttifakı olarak ülkemizin 
menfaati için şer odaklarına 
karşı mücadelemizi sürdürece-
ğiz ve Aziz Milletimizin tevec-
cühlerini almaya devam edece-
ğiz. Milletimiz biliyor ki istikrar, 

her daim ülkemizin gelişimi ve 
değişimi için önemlidir. Bizler 
de Genel Başkanımızın göster-
diği yoldan ilerlemeye devam 
edeceğiz. Bu vatan bizim, bu 
topraklar bizim. Bu dava bizim. 
El ele, gönül gönüle hep birlikte 
daha iyi günler için ‘Cumhur 
İttifakı’nı güçlendireceğiz ve 
Giresun’umuzu dikkat çekecek 
oy oranlarıyla Türkiye’nin dikkat 
çeken şehirleri arasına sokaca-
ğız.” dedi.

Usta, “El Ele, Gönül 
Gönüle 2023’e”

Giresun Gazeteciler 
Derneği Başkanı 

Bekir Bayram 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü 
nedeniyle yazılı bir açıkla-
ma yaptı. 

Çalışan Gazeteciler Gü-
nü’nün Türk basın tarihin-
de önemli bir yer tuttuğunu 
belirten Bayram, 10 Ocak 
1961 tarihinde çıkarılan 
yasa ile basın çalışanları 
bazı haklar kazandığını ve 
o nedenle 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Bayram’ı ola-
rak kabul edildiğini söyledi. 

Bayram, 1971 yılına 
kadar Bayram olarak kutla-
nan ancak askeri muhtura 
ile gazetecilerin haklarının 
budanması sonrası  bugü-
ne kadar 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü olarak 
kutlandığını söyledi. 

Bayram şöyle devam 
etti, “Tarafsız, özgür, ilkeli 
ve basın ahlak kurallarına 
uyan bir medyanın toplum-
sal kalkınmanın, gelişme-
nin sağlanmasında önemli 
yeri vardır. İletişim ve 
buna bağlı olarak etkileşim 
sürecinin belirleyici olduğu 
günümüzde gazetecilik, in-
sanlara haber ve bilgi akışı 
sağlama gibi çok yönlü bir 
misyonu içermektedir. Bu 
önemli misyonu yerine ge-
tirmek için her türlü şartta 
görevlerini yerine getiren 
gazetecilerimiz mesai saati 
gözetmeksizin, vatandaş-
larımızı bilinçlendirmek 
ve her konuda haberdar 
etmek için mücadele 
veren tüm basın mensubu 
arkadaşlarıma  kolaylıklar 
diliyorum.”

Başkan Bekir 
BAYRAM KUTLADI

İyi Parti Giresun İl Başkanlığı’nın 3. Olağan 
Genel Kurulu 20/01/2023 tarihinde saat 
11.00’ da Sky Beach adresinde aşağıdaki 
gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı 
taktirde 21/01/2023 tarihinde ve saat 11.00’ da 
Sky Beach adresinde çoğunluk aranmaksızın 
yapılacaktır.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Abdulkadir EROĞLU

İyi Parti Giresun İl Başkanı
GÜNDEM:
1. Açılış
2. Divan Teşekkülü
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4. Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası
5. Mali Raporun okunması ve ibrası
6. Siyasi konuşmalar
7. Seçime geçilmesi
8. Dilek ve temenniler
9. Kapanış

KONGRE İLANI
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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

410 Ocak 
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Fatih TANRIVERDİ
0(530) 514 17 00

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

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

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

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

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

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

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

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

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

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

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

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

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

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

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

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

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

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

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
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İTİNA İLE YAPILIR
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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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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, 
Günlük gazete okuma 

alışkanlığınız var mıdır, yok 
mudur? 

Varsa, hangi gazeteleri oku-
mayı tercih edersiniz? 

Sayfası ve reklamı bol olan 
gazeteleri mi okursunuz? 

Yoksa internet sayfasına mı 
girip okursunuz onu bilemem... 

Eğer emeğe saygı duyuyor-
sanız... 

Düşünsel olarak emekçinin 
yanında durmayı düşünüyorsa-
nız... 

Kısacası; 
Sömürü sistemiyle palazla-

nan patronlara karşı çıkıyorsa-
nız... 

Kalemini satan, çanak 
yalayan ‘yalaka’ gazetecilerden 
nefret ediyorsanız... 

Ve bunların tam tersine; 
Halka gerçekleri anlatmak 

için kalemini satıp kiralamayan 
ve bu yolda gerekirse hayatını 
‘bedel’ olarak ödeyen gazete-
ciler üzerine sohbet yapacağız 
bugün... 

Yani; 
‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler 

Gününün’ nasıl ortaya çıktığı-
nı kısaca siz değerli sayfa ve 
sohbet paydaşlarıma dilimin 
döndüğü kadarıyla anlatmaya 
çalışacağım... 

Yıl; 1950’li yıllardır... 
‘Yeter Söz Milletindir’ diyen-

ler iktidardır... 
İktidar koltuğuna oturanlar; 
‘Hür Basın Olacak’ naraları 

atarak koltuklarına oturmuşlar-
dır... 

Ve dönemin ‘başbakanı’ 
Menderes, bu sloganla öne 
çıkan ‘basın’ patronlarıyla siyasi 
flört yapmaktadır!. 

Yıl; 1956’lı yıllar... 
Basının desteğiyle egemen-

liği eline alıp, koltuğunu 
iyice gömülen siyasi 
iktidar, bu kez hem 
‘basın’ dünyasından ve 
hem de işitsel yayın ya-
pan radyodan rahatsız 
olmaktadır... 

Ve hemen bir çözüm 
yolu aranır; 

Önce gazeteler 
üzerinde baskı ve tahakküm 
kurmaya çalışılır... 

Halkı doğru bilgilendiren ve 
köşe yazarlarına baskı ve cay-
dırıcı kovuşturmalar yapılır... 

Yıl; 1957’li yıllardır... 
Polis, muhalefet liderlerinin 

gezilerini izleyen muhabirleri 
copla terbiye etmeye çalışır! 

Doğru haber yapan gazetele-
re cezalar yağdırılır...Vs. Vs... 

Ve bu ‘baskıları’ yapan 
iktidar, yapılan bu zulümleri de 
şöyle gerekçelendirir; 

“Kötü niyetle ve özel mak-
sada dayanan yayında bulun-
mak... 

Devletin veya hükümetin 
dışarıdaki itibar ve nüfuzunu 
kıracak şekilde asılsız, mübala-
ğalı veya özel dayanan haberin 
dışında yayınlanmasına sebep 
olmak” diyerek; 

Halkı ve kamuoyunu bu ya-
lan gerekçelerle bilgilendirir... 

Yıl; 1960’lı yıllar... 
Menderes dönemi yapılan 

ihtilalle bitmiştir... 

Ve onun yerine 1961 Ana-
yasasını yazanlar-çizenler 
gelmiştir... 

Yönetsel gücü elinde bulun-
duran erg; 

Çalışan gazetecilerin eme-
ğini savunmak için ‘212 Sayılı 
Fikir İşçileri Kanunu’ diye bir ka-
nun çıkarır ve yürürlüğü koyar... 

Ancak çıkarılar bu kanundan; 
Gazete patronları çok rahat-

sızlık duyar... 
Üç gün gazete çıkarmamak 

için boykot yapar... 
Bu öne çıkan gazeteler 

şunlardır; 
Akşam-Cumhuriyet-Dün-

ya-Hürriyet-Milliyet-Tercü-
man-Vatan- Yeni İstanbul ve 
Yeni Sabah Gazeteleridir... 

Ve bu gazetelerin patronları 
üç gün ‘gazete çıkarmama’ boy-
kotu yapar yapmasına ama; 

Gazetenin çalışan yazarı-çi-
zeri ve tüm emekçileri bir araya 
gelir... 

Kendi emekleri ve birlikte-
likleriyle üç gün ‘BASIN’ isimli 
siyah-beyaz gazete çıkararak 

okuyucularını gazetesiz 
bırakmaz... 

Yaşanan bu olay; 
10 Ocak tarihleri sü-

recinde yaşandığı için, o 
günün İstanbul Gazeteciler 
Sendikası ‘10 Ocak’ tarihini 
‘Çalışan Gazeteciler Bay-
ramı’ olarak ilan eder... 

1971 Askeri Muhtıradan 
sonra ise ‘Çalışan Gazeteciler 
Gününe’ dönüştürülerek yol 
alır... 

Özetlersek... 
Bu olayın bizatihi öznesi olan 

o günün gazetecilerinin dile 
getirdiği bu şu sözle özetlemek 
isterim; 

“Gazete çıkarmak çorap fab-
rikası işletmeye benzemez... 

Basın bir kamu hizmetidir.” 
diyerek tarihe not düşüyorlar... 

Ve bu sözden cesaret alarak 
bende diyorum ki; 

Herkes kendine bir gazeteci 
rolü üstlenir ama kaleminin kim-
selere kiralamayan ve satma-
yan gazeteci Uğur Mumcu gibi 
olamaz... 

Herkes kendine ‘gazeteci’ 
sıfatını yakıştırır ama; 

Gencecik yaşında gerçek 
haber peşinde koşan Metin 
Göktepe gibi polisler tarafından 
derdest-edilip ve öldürülmeyi 
her gazeteci göze alamaz... 

Herkes kendine ‘gazeteci’ 
diyebilir ama; 

Doğruları yazı-konuştuğu için 
Hırant Dink gibiler... 

Abdi İpekçi ve Çetin Emeç’ler 
gibi olmayanlar sokak ortasında 
güpegündüz vurulmazlar!... 

Son paragraf; 
10 Ocak tarihi ‘Çalışan Ga-

zeteciler Günü’ olarak kutlanı-
yor... 

Çağdaş Gazetecilerin verile-
rine göre 2022 yılında; 

Bir yıl boyunca 33 gazeteci 
tutuklanmış, 72 gazeteci gözal-
tına alınmış... 

Gazeteciler ve basın kuruluş-
larından 174 dava açılmış.. 

Bu gazete çalışanlarından 40 
gazeteci hapis ve para cezası 
almış.. 

61 gazeteci işini yaparken 
polisiye ve toplumsal baskılara 
maruz kalmış... 

Ve bütün bunlara rağmen; 
İşini meslek idealizmiyle 

yapan ve gerekirse yürüdüğü 
yolda ölümü göze alan tüm ‘ga-
zete çalışanlarının’ ve emekçi-
lerinin bu özel günü onlara kutlu 
ve mutlu olsun...

PATRON HER ALANDA PATRONDUR 
EMEĞİ SAVUNAN PATRON YOKTUR 

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın
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avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara
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Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
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Nuri Bereket

Kazım Memiç
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Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket
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Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen
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Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

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

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

ÇINARLAR Tavuk Döner
“Damak Tadını Bilenlere”

Odun Ateşinde Nes Tavuk Döner

Evlere servis yapılır

İsmail AYDIN

GİTRAD (Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları 
Derneği) 

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

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

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s-Seyyid İsmail Hakkı 

EÇağırgan Baba Derneği 
Başkanı Erdem Ekşi'nin 

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

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

iresun İl Müftüsü Muhittin 

GOral, Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında Şehit Piyade 

iresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Gşehrimizin dört bir yanında hummalı 
çalışmalarına devam ediyor.

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

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

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

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE 
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Oral: “Şehitlerimize minnettarız”

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

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

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

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

Tarihi Akyatak Yaylası Koruma Altında

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

Haber: Yavuz Kayacık

GSM:0535 630 04 23 
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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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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, 
Günlük gazete okuma 

alışkanlığınız var mıdır, yok 
mudur? 

Varsa, hangi gazeteleri oku-
mayı tercih edersiniz? 

Sayfası ve reklamı bol olan 
gazeteleri mi okursunuz? 

Yoksa internet sayfasına mı 
girip okursunuz onu bilemem... 

Eğer emeğe saygı duyuyor-
sanız... 

Düşünsel olarak emekçinin 
yanında durmayı düşünüyorsa-
nız... 

Kısacası; 
Sömürü sistemiyle palazla-

nan patronlara karşı çıkıyorsa-
nız... 

Kalemini satan, çanak 
yalayan ‘yalaka’ gazetecilerden 
nefret ediyorsanız... 

Ve bunların tam tersine; 
Halka gerçekleri anlatmak 

için kalemini satıp kiralamayan 
ve bu yolda gerekirse hayatını 
‘bedel’ olarak ödeyen gazete-
ciler üzerine sohbet yapacağız 
bugün... 

Yani; 
‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler 

Gününün’ nasıl ortaya çıktığı-
nı kısaca siz değerli sayfa ve 
sohbet paydaşlarıma dilimin 
döndüğü kadarıyla anlatmaya 
çalışacağım... 

Yıl; 1950’li yıllardır... 
‘Yeter Söz Milletindir’ diyen-

ler iktidardır... 
İktidar koltuğuna oturanlar; 
‘Hür Basın Olacak’ naraları 

atarak koltuklarına oturmuşlar-
dır... 

Ve dönemin ‘başbakanı’ 
Menderes, bu sloganla öne 
çıkan ‘basın’ patronlarıyla siyasi 
flört yapmaktadır!. 

Yıl; 1956’lı yıllar... 
Basının desteğiyle egemen-

liği eline alıp, koltuğunu 
iyice gömülen siyasi 
iktidar, bu kez hem 
‘basın’ dünyasından ve 
hem de işitsel yayın ya-
pan radyodan rahatsız 
olmaktadır... 

Ve hemen bir çözüm 
yolu aranır; 

Önce gazeteler 
üzerinde baskı ve tahakküm 
kurmaya çalışılır... 

Halkı doğru bilgilendiren ve 
köşe yazarlarına baskı ve cay-
dırıcı kovuşturmalar yapılır... 

Yıl; 1957’li yıllardır... 
Polis, muhalefet liderlerinin 

gezilerini izleyen muhabirleri 
copla terbiye etmeye çalışır! 

Doğru haber yapan gazetele-
re cezalar yağdırılır...Vs. Vs... 

Ve bu ‘baskıları’ yapan 
iktidar, yapılan bu zulümleri de 
şöyle gerekçelendirir; 

“Kötü niyetle ve özel mak-
sada dayanan yayında bulun-
mak... 

Devletin veya hükümetin 
dışarıdaki itibar ve nüfuzunu 
kıracak şekilde asılsız, mübala-
ğalı veya özel dayanan haberin 
dışında yayınlanmasına sebep 
olmak” diyerek; 

Halkı ve kamuoyunu bu ya-
lan gerekçelerle bilgilendirir... 

Yıl; 1960’lı yıllar... 
Menderes dönemi yapılan 

ihtilalle bitmiştir... 

Ve onun yerine 1961 Ana-
yasasını yazanlar-çizenler 
gelmiştir... 

Yönetsel gücü elinde bulun-
duran erg; 

Çalışan gazetecilerin eme-
ğini savunmak için ‘212 Sayılı 
Fikir İşçileri Kanunu’ diye bir ka-
nun çıkarır ve yürürlüğü koyar... 

Ancak çıkarılar bu kanundan; 
Gazete patronları çok rahat-

sızlık duyar... 
Üç gün gazete çıkarmamak 

için boykot yapar... 
Bu öne çıkan gazeteler 

şunlardır; 
Akşam-Cumhuriyet-Dün-

ya-Hürriyet-Milliyet-Tercü-
man-Vatan- Yeni İstanbul ve 
Yeni Sabah Gazeteleridir... 

Ve bu gazetelerin patronları 
üç gün ‘gazete çıkarmama’ boy-
kotu yapar yapmasına ama; 

Gazetenin çalışan yazarı-çi-
zeri ve tüm emekçileri bir araya 
gelir... 

Kendi emekleri ve birlikte-
likleriyle üç gün ‘BASIN’ isimli 
siyah-beyaz gazete çıkararak 

okuyucularını gazetesiz 
bırakmaz... 

Yaşanan bu olay; 
10 Ocak tarihleri sü-

recinde yaşandığı için, o 
günün İstanbul Gazeteciler 
Sendikası ‘10 Ocak’ tarihini 
‘Çalışan Gazeteciler Bay-
ramı’ olarak ilan eder... 

1971 Askeri Muhtıradan 
sonra ise ‘Çalışan Gazeteciler 
Gününe’ dönüştürülerek yol 
alır... 

Özetlersek... 
Bu olayın bizatihi öznesi olan 

o günün gazetecilerinin dile 
getirdiği bu şu sözle özetlemek 
isterim; 

“Gazete çıkarmak çorap fab-
rikası işletmeye benzemez... 

Basın bir kamu hizmetidir.” 
diyerek tarihe not düşüyorlar... 

Ve bu sözden cesaret alarak 
bende diyorum ki; 

Herkes kendine bir gazeteci 
rolü üstlenir ama kaleminin kim-
selere kiralamayan ve satma-
yan gazeteci Uğur Mumcu gibi 
olamaz... 

Herkes kendine ‘gazeteci’ 
sıfatını yakıştırır ama; 

Gencecik yaşında gerçek 
haber peşinde koşan Metin 
Göktepe gibi polisler tarafından 
derdest-edilip ve öldürülmeyi 
her gazeteci göze alamaz... 

Herkes kendine ‘gazeteci’ 
diyebilir ama; 

Doğruları yazı-konuştuğu için 
Hırant Dink gibiler... 

Abdi İpekçi ve Çetin Emeç’ler 
gibi olmayanlar sokak ortasında 
güpegündüz vurulmazlar!... 

Son paragraf; 
10 Ocak tarihi ‘Çalışan Ga-

zeteciler Günü’ olarak kutlanı-
yor... 

Çağdaş Gazetecilerin verile-
rine göre 2022 yılında; 

Bir yıl boyunca 33 gazeteci 
tutuklanmış, 72 gazeteci gözal-
tına alınmış... 

Gazeteciler ve basın kuruluş-
larından 174 dava açılmış.. 

Bu gazete çalışanlarından 40 
gazeteci hapis ve para cezası 
almış.. 

61 gazeteci işini yaparken 
polisiye ve toplumsal baskılara 
maruz kalmış... 

Ve bütün bunlara rağmen; 
İşini meslek idealizmiyle 

yapan ve gerekirse yürüdüğü 
yolda ölümü göze alan tüm ‘ga-
zete çalışanlarının’ ve emekçi-
lerinin bu özel günü onlara kutlu 
ve mutlu olsun...

PATRON HER ALANDA PATRONDUR 
EMEĞİ SAVUNAN PATRON YOKTUR 

Ayhan Yüksel

Ahmed Çıtlakoğlu

Yıldırım KirezYıldırım Kirez

Kazım Memiç

Yakup Çukur

Osman KILIÇ

Murat KILINÇ

Hüseyin TatarHüseyin Tatar

Özlem Ünal Akyol

Mürsel Bostancı

Uğur Gezici

Hayri Temür

Hasan ÖZGEN

Hasan ÖZGEN

Remzi MamaşoğluHüseyin Özbek Mehmet ŞAN

Hasan Seyis

Yalçın Korkmaz

Abdullah Keskin

Hilmi Taşkın

Serap Cantürk

Ufuk KEKÜL

Alim ÖZDEMİR

İsmail AYDIN

Mustafa Sarıaydın

Av. İlyas Palak

avilyaspalak@gmail.com

Osman Bayram

Ali Zafer Topşir

Hatice Satgun

Tevfik Kara

Yazı/YORUM

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

Alper Ali KARA
Giresun Üniversitesi 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Nuri Bereket

Kazım Memiç

İbrahim Balcıoğlu

Ali Okusal

Recep Şahan

Nuri Bereket

Bahadır Alemdaroğlu

Nimet Sürücü

Şaban Kutlu

Mustafa Kıran

Yalçın Esen

Mesut ÇAKIR

Mehmet Kır

Hüseyin Özbek

Şaban Karakaya

Ali Zafer Topşir

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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“İnsan; aklın sınırlarını zorla-
madıkça hiçbir şeye ulaşamaz. 
Albert EİNSTEİN”

Bilgi kirlenmesini önlemek ve 
ilkemiz olan Koruyucu Hekim-
liğin önemli alanı olan AŞILAR 
VE KORONA ALEVLENMESİ 
konusundaki yanlışları gidermek 
amacıyla, kendi düşüncelerimi 
de katarak, sorulu yanıtlı bu der-
lemeyi kaleme aldım. Eksiklikler 
varsa tamamlanana!

*SON GÜNLERDE BASINDA 
DA KONU OLAN XBB.1.5 VAR-
YANTININ YAYGINLAŞMASI 
KONUSUNDA NELER SÖYLER-
SİNİZ?

KLİMİK derneğimizin bize 
ilettiği bilgilere göre CDC yani 
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme 
Merkezlerinden 30 Aralık 2022 
Cuma günü alınan verilere göre, 
ABD’deki COVID  olgularının 
%40’ından fazlası XBB.1.5 
varyantından kaynaklandığı 
bildirilmiştir.

ABD’nin kuzeydoğusunda 
doğrulanmış olguların yaklaşık 
%75’inin XBB.1.5 kaynaklı oldu-
ğu rapor edilmiştir.

ABD’li bilim insanı Eric Topol, 
yeni varyantın şu anda tüm 
varyantları geride bıraktığını be-
lirtti ve bir yıl önce ortaya çıkan 
özgün omikrondan bu yana “bir 
varyantta bu kadar hızlı yayılma 
görmedik” demiştir.

XBB.1.5, ilk olarak Ağustos 
ayında Hindistan’da tespit edilen 
omikron XBB’nin mutasyona 
uğramış bir çeşididir.

ABD’li epidemiyolog Eric 
Feigl-Ding XBB.1.5’i “bir sonraki 
büyük varyant” olarak nitelemiş 
ve önceki varyantlara göre “hem 
bağışıklıktan kaçmada hem de 
bulaştırmada daha iyi” olduğunu 
belirtmiştir.

Toronto Üniversitesi’nden 
infeksiyon hastalıkları doktoru ve 
epidemiyolog Dr. Isaach Bogoch, 
XBB.1.5’in “bağışıklıktan kaçan 
özelliklere” sahip olduğunu ve 
“kesinlikle yeni bir dalga olabile-
ceğini” söylemiştir.

Ancak yeni bir dalga olursa, 
bağışıklık oluştuğu için, sağlık 
sistemleri için önceki dalgalar 
kadar ölümcül ya da bunaltıcı 
olma olasılığının düşük olduğunu 
belirtmiştir. Ülkemizdeki durumu 
şeffaf ve sağlıklı veriler olmadı-
ğından bilemiyoruz. Kesin olan 
bizde de olma olasılığının yüksek 
olduğu.

*İNAKTİF KORONA AŞILARI 
NEDİR? NASIL ETKİLİ OLABİL-
MEKTEDİR?

Ülkemizde olan Çin kaynaklı 
Sinovac ve ulusal korona aşımız 
Turcovac İnaktif aşılardır.

İnaktif Korona Aşıları; bu 
konuyla ilgilenen meslektaşları-
mın bildiği üzere, Koronavirüs’ün 
konakçı hücreye tutunmasını 
önleyecek yeterli antikorları oluş-
turamamaktadır. Çünkü yapıları 
ve tekniği gereği inaktif aşılarda 
virüsün çıkıntıları yok edilmek-
tedir. Bu çıkıntılar olmadığından 
veya zayıf olduğundan yeterli 
antispike antikorları (çıkıntıya 
karşı bağışıklık)oluşamamakta-
dır. Temel Mikrobiyoloji, İmmü-
noloji, Viroloji ve Enfeksiyon 
Hastalıkları bilgimiz çerçevesin-
de konuşursam, bu tür inaktif 
aşıların ülkemizde salgın öncesi 
yapılması uygun olurdu.Maalesef 
bu olmadı. MRNA aşıları tercih 
edilmedi.

*İKİ DEĞERLİKLİ OLAN 
BİVALEN MRNA AŞILARINDAN 
NE ANLIYORUZ?

Özgün  mRNA aşısı ilk defa 
Çin’in Wuhan kentinde ayrıştırı-

lan Wuhan’ın  alt tipi dediğimiz 
suşundan hazırlandı. 

Korona Virüsü geçirdiği evrim 
içinde yeni varyantlar oluşturdu.

Bu varyantlar içinde tehlikeli 
hastalık tablosuna neden olan 
sonuncu varyant Omicron oldu. 

Yeni bivalan (iki valanlı, iki 
değerlikli) aşı hem özgün Wuhan 
virüsu’nun  hem de Omicron var-
yantının özelliklerini kapsamak-
tadır. HENÜZ ÜLKEMİZDE YOK-
TUR. BİRAN ÖNCE GELMESİNİ 
BEKLİYORUZ.

Bivalan aşıya “ iki değerlikli  
güncellenmiş anımsatma   aşısı” 
da denmektedir.

Şu an elimizde  bulunan tek 
değerlikli monovalan (Wuhan) 
mRNA aşısıdır. Bu AŞI da aynı 
zamanda koruyucudur. Bivalen 
AŞI gelene kadar bu aşıyı yap-
tırabilirsiniz. Elbette tercihimiz 
BİVALEN AŞIDIR.

*AŞILARLA BAĞIŞIKLAMA 
NİÇİN ÖNEMLİDİR?

Antibiyotik direncinin” giderek 
arttığı günümüz koşullarında, 
enfeksiyon hastalıklarından ko-
runmanın çok daha önemli hale 
geldiğini görmemek mümkün 
mü? Çocuklarda olduğu gibi 
yetişkinlerde de aşılama çok çok 
önemli bir konu durumuna gel-
miştir.Hele Covid-19 enfeksiyo-
nunun bitti denilmesine rağmen 
hâla devam ettiği bugünlerde 
“İnsan hayatını tehdit edebilecek 
ciddi sonuçlar doğurabilen hasta-
lıklardan korunmada” bağışıkla-
manın önemi gün geçtikçe daha 
da artmıştır. Bağışıklamanın 
doğumla başlayıp yaşam boyu 
devam eden bir durum olduğu-
nu özellikle belirtmekte fayda 
görüyorum..

*AŞILAMAYLA UZUN SÜRE-
Lİ KORUMA SAĞLANABİLİR 
Mİ?

Aktif bağışıklama eylemi ile; 
Aşılamada vücudun bağışıklık 
sistemi aktive edilmektedir.

Aşı ile bağışıklamada antikor/
antitoksin oluşumu için belirli 
bir zamana (haftalara ya da 
aylara) ihtiyaç vardır. Yani aşı 
yapılır yapılmaz, ya da ilk doz 
aşıdan sonra hemen koruyucu 
etki (antikor/antitoksin) oluşmaz. 
Bunların oluşması için bazı 
durumlarda aynı aşıyı belirli 
aralıklar ile birden fazla dozda 

uygulamak gerekebilir. Bazen de 
belirli bir hastalığa karşı uygula-
nan aşının etkisinin sürekliliğini 
sağlamak amacıyla belirli ara-
lıklarla tekrarlamak gerekebilir.
Bazı aşılar (canlı) ise bir ya da 
iki doz uygulama sonrası ömür 
boyu bağışıklık oluşturur. Aktif 
bağışıklama toplumda yaygın 
görülen ve yüksek bulaştırıcılık 
özelliğine sahip, sonuçları ağır 
ve ciddi olan enfeksiyon hastalık-
ları etkenlerine karşı antikor/anti-
toksin oluşturmak amacıyla çoğu 
zaman daha mikroorganizma 
ile karşılaşmadan yani bulaşma 
olmadan önce uygulanır.

*KORUYUCU ETKİ KİŞİDEN 
KİŞİYE DEĞİŞİYOR MU?

Günümüzde hiçbir aşının 
yüzde 100 koruyucu etkisi var 
demek bizi yanlışa sürükleyebilir.

Aşı sonrası koruyucu et-
kinliğin oluşup oluşmadığının 
belirlenmesinde rol oynayan 
faktörlerin başında aşının ya-
pıldığı kişinin özellikle fiziki ve 
biyolojik durumu önemlidir. Yaşlı 
kişilerde, aşırı kilolularda, altta 
yatan kronik hastalığı olanlarda, 
diyabet ile kanser hastaların-
da, organ nakli yapılanlarda ve 
bağışıklık sistemini baskılayan 
her türden hastalığı olan ya da 
bu tür ilacı alanlarda; Aşıya karşı 
vücudun verdiği yanıt zayıf olur. 
Bu nedenle böyle kişilerde aşıyla 
korunma daha düşük düzeyde-
dir. Buna karşın enfeksiyon has-
talıklarına karşı aşı ile korunması 
gereken kişilerin en başında da 
bu grupta yer alan kişilerin geldi-
ğini de unutmamak gerekir.

*AŞI BAZI ENFEKSİYON 
HASTALIKLARINI ORTADAN 
KALDIRILMASINDA DA ETKİLİ 
MİDİR?

Aşı ile bağışıklamakla aynı 
zamanda hastalığın diğer kişilere 
bulaşması engellenebilmektedir. 
Dolayısıyla toplumda söz konusu 
hastalığa karşı aşılanan kişi 
sayısı ne kadar fazlaysa, o has-
talığın ortaya çıkma olasılığı da 
o oranda düşük olabilmektedir.
Hatta bazı hastalıkların tamamen 
ortadan kaldırılması, kökünün 
kazınması da mümkündür. Örne-
ğin başarılı aşılama programları 
sayesinde Çiçek,Kızamık,Polio 
(çocuk felci) hastalıkları ta-
mamen yok edilmiş ya da yok 

denecek seviyelere çekilebilmiş 
durumdadır.

*YURT DIŞI SEYAHATLERİN-
DEN ÖNCE DE AŞI GEREKLİ 
Mİ?

Rutin olarak uygulanma-
makla birlikte, seyahatler 
sırasında seyahate gidilecek 
ülkelere göre, tifo aşısı, kolera 
aşısı,Sarıhumma aşısı, kene 
kaynaklı Ansefalit aşısı ve 
Leptospiroz aşıları yapılması ge-
reklidir. BU KONUDA  “HUDUT 
VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNÜN SİTESİNE” 
GİRİLDİĞİNDE YETERLİ AÇIK-
LAMA VARDIR

*DİFTERİ, TETANOZ, BOĞ-
MACA AŞILARINI YAPTIRILMA-
LI MI?

Difteri-Tetanoz-Boğmaca 
aşıları doğum sonrası baş-
lanılan aşılardır. Çocuklar ve 
erişkinlerde de düzenli olarak 
sürdürülür.10 yılda bir tekrar 
dozları ile aşılamaya ömür boyu 
devam edilir.Bağışıklık sistemi 
baskılanmış kişilerde de güvenle 
uygulanabiliyor.

*KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KA-
BAKULAK, SU ÇİÇEĞİ AŞILARI 
KONUSUNDA NELER SÖYLE-
YEBİLİRİZ?

Kızamık-Kızamıkçık-Kabaku-
lak-Suçiçeği aşıları daha önce 
söz konusu hastalıklar geçirilme-
miş ya da bunlara karşı aşı yapıl-
mamışsa, erişkin yaş grubunda 
bir ya da iki doz aşı yapılarak 
bağışıklık sağlanabilir. Bu aşılar 
canlı virüs aşıları olduklarından 
hamilelikte ve bağışıklık sistemi 
baskılanmış olanlarda uygulana-
mamaktadır.

*ZONA AŞISI 50 YAŞINDAN 
SONRA YAPTIRALIM MI?

Zona aşısı 50 yaşından sonra 
iki doz olarak yapılır. Canlı virüs 
aşısı olduğundan hamile ya da 
bağışıklık sistemi baskılanmış 
kişilere uygulamıyoruz.

*PNÖMOKOK AŞISI DE-
DİĞİMİZ ZATÜRRE  AŞISINI 
KİMLER YAPTIRMALI?

Pnömokok aşısı ise 65 yaş 
sonrasında herkese,ya da kronik 
hastalığı ve/veya bağışık sistemi 
baskılayan hastalığı olan kişilere 
yaşa bakmaksızın erişkin her 
yaşta konjüge ve polisakkarit 
pnömokok aşıları uygulanmak-
tadır.

*GRİP AŞISINI KİMLER YAP-
TIRMALI?

Grip aşısı 65 yaş ve üzeri 
herkese, ya da kronik hastalığı 
ya da bağışık sistemi baskılayan 
hastalığı olan kişilere her yaşta 
her yıl bir doz olarak uygulanma-
sı gerekmektedir.

*HEPATİT AŞILARI KONU-
SUNDA NELER SÖYLERSİNİZ?

Hepatit-B aşısı daha önce 
Hepatit-B´yi geçirerek ya da 
buna karşı aşı ile korunulmamış 
ise erişkin yaş grubunda 3 doz 
aşı ile bağışıklık sağlanmaktadır.

Hepatit-A aşısı daha önce 
hepatit-A geçirilmemiş ya da 
buna karşı aşı yapılmamışsa 
erişkin yaş grubunda 2 doz aşı 
ile bağışıklık sağlanmaktadır.

*İNSAN PAPİLLOMA AŞISI 
KİMLER YAPTIRMALI?

İnsan Papilloma Virus aşısı 
(HPV) 9 yaşından itibaren ka-
dınlarda 26, erkeklerde 21 yaşa 
kadar 3 doz aşı ile bağışıklık 
sağlanmaktadır. Son Bilgiler; 
siğilleri olanların ve 50 yaşın 
üzerindeki kişilerin bu aşıdan ya-
rarlanabileceğini belirtmektedir.

*MENENJİT AŞISI OLARAK 
BİLDİĞİMİZ MENENGOKOK 
VE HEMOFİLUS İNFLUENZA-B  
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Giresun bölgesi 
C Klasman Yar-
dımcı hakemimiz 
Mustafa Zıvalı’nın 
klasman düşürül-
mesinin yankıları 
devam ediyor.

Derneğin resmi 
instagram hesa-
bından simsiyah 
bir görsel payla-
şılırken, hakem 
Mustafa Zıvalı’nın klasman düşürül-
mesine bu şekilde tepki gösterildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 
20-29 Aralık 2022 tarihleri arasında 
gerçekleştirildiği 2022- 2023 Fut-
bol Sezonu Devre Arası hakem ve 
gözlemci listesinde TFFHGD Başkanı 
Mustafa Zıvalı yer aldı. Ancak Zıvalı, 
C Klasman Yardımcı Hakemliğinden 
BAL’a düşürüldü.

Öte yandan Terfi listesinde yer 
alan Bölgesel Hakem Ertuğrul Yılmaz 
ve Bölgesel Yardımcı Hakem Umut 
Türkeş de lig yükselemediler.

Giresun Üvey Evlat!
Okul Sporları Genç Kızlar ve 

Genç Erkekler Hentbol Grup 
Müsabakalarında Genç Kızlar İl Birinci-
si Görele Anadolu Lisesi olurken, grup 
müsabakalarında elde ettiği başarılı 
sonuçların ardından Türkiye Yarı Final-
lerine gitmeye hak kazandı. 

5-8 Ocak 2023 tarihleri arasında 
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonun-
da düzenlenen Grup Müsabakalarına; 

Giresun, Sinop, Samsun, Ordu, Rize, 
Gümüşhane, Trabzon ve Erzincan 
İllerinden 8 erkek ve 8 kız takımı katılım 
sağladı. İlimizi temsilen grup müsaba-
kalarında mücadele eden Genç Kızlar 
İl Birincimiz Görele Anadolu Lisesi grup 
müsabakalarında elde ettiği başarı-
lı sonuçların ardından Türkiye Yarı 
Finallerine gitmeye hak kazandı. Genç 
Erkeklerde ise Giresun Spor Lisesi 

2021-2022 sezonunda Türkiye 4.sü 
olduğundan ve bu sezon erkekler İl 
Birincisi olduğu için Türkiye Yarı Finalle-
rine dogrudan katılıyor. 

Derece elde eden takımlara; ma-
dalya ve başarı belgeleri Spor Şube 
Müdürü Ali DODUR, Hentbol İl Tem-
silcisi Rıfat ÖZDEMİR, Federasyon 
Gözlemcileri Ayhan BAYHAN ve Ceren 
ŞAHİN ile Yıldız Erkek Milli Takım 

Antrenörü Seyfettin UZUN tarafından 
takdim edildi. 

Genç Kızlar Grup Müsabakalarında 
Derece Elde Eden Takımlar : Görele 
Anadolu Lisesi Samsun 19 Mayıs Lisesi 
Trabzon Spor Lisesi Genç Erkekler 
Grup Müsabakalarında Derece Elde 
Eden Takımlar : Rize Güneysu Spor 
Lisesi Ordu Özel Namık Altaş Koleji 
Anadolu Lisesi Trabzon Spor Lisesi

Hentbol’de Görele Anadolu Lisesi Rüzgarı Esti

Tirebolu temsilcileri, 
Espiye’de yapılan Gire-

sun Liselerarası Kızlar Futsal 
Şampiyonası’nda bir ikincilik ve 
bir de dördüncülük elde ettiler.

Okul Sporları kapsamın-
da Espiye’de düzenlenen 
Giresun Liselerarası Futsal 
Şampiyonası’nda 2 okul dere-
ceye girdi ve kızlar kategorisin-
de Halide Edip Adıvar MTAL 
il ikincisi olurken; Anadolu 

Lisesi’de dördüncü sırayı elde 
etti. Espiye’de Muhsin Yazıcıoğ-
lu Spor Salonu’nda 12 okulun 
katılımıyla gerçekleşen şam-
piyonada kızlar kategorisinde 
birincilik Giresun Spor Lisesi’nin 
olurken; Tirebolu Halide Edip 
Adıvar MTAL ikinci, Dereli Ana-
dolu Lisesi üçüncü ve Tirebolu 
Anadolu Lisesi’de dördüncü 
sırayı aldı. Kızlar futsalda il 
ikincisi olan Tirebolu Halide 

Edip Adıvar MTAL Müdürü Eyüp 
Yıldırım, yayınladığı mesajda, 
okulun Beden Eğitimi Öğretme-
ni Ali Çilesizoğlu’nu ve sporcu 
öğrencilerini kutladı. Yıldırım, 
kısıtlı sayıdaki öğrencileriyle 
katıldıkları sosyal, kültürel ve 
sportif alanlarda başarılı sonuç-
lara imza attıklarını belirterek, 
katkıda bulunan öğretmen ve 
öğrencilerine teşekkür ettiğini 
söyledi.  Haber: Osman Yılmaz

Halide Edip Adıvar, İl İkincisi Oldu
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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: 610 Ocak 2023 Salı
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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

ALTI PUANLIK MAÇTI
Deplasmanda Trab-

zonspor’a mağlup olan 
Giresunspor, kendi evinde 
Ümraniyespor’u ağırladı. Bu 
maç altı puanlık maçtı. Yağ-
mur altında oynanan maçta 
ilk yarı topa hakim olan ve 
gol pozisyonu arayan taraf 
Giresunspor’du.  Ümrani-
yespor ise top gezdirerek Gi-
resunspor’u üzerine çekerek 
kontrataktan pozisyon bulma 
hevesinde idi.

İlk yarı baskılı oynayan 
ve pozisyon arayan taraf 
Giresunspor idi.  Sağ taraftan 
Hayrullah, sol taraftan Alper 
‘in ortalarına forvet eleman-
larının yaptığı müdahaleler, 
Ümraniyespor defansı ve 
Kalecisinin kurtarışları ile 
gole imkan vermediler. Yirmi 
dakika baskılı oynayan Gire-
sunspor, pozisyon bulmaya 
çalışıyor ama pozisyona 
girecek arkadaşlarını bula-
mıyor. Kanatları kullanarak 
hücuma kalkmak isteyen 
Giresunspor’lu futbolcuların 
top kaybı nedeniyle pozisyona 
girecek arkadaşlarını bulama-
dılar.

Kenarlardan hücuma kalka-
rak orta yapma düşüncesinde 
olan futbolcular top kayıpları 
nedeniyle rakip takıma avan-
taj tanıdılar.

Kazanılan kornerlerden 
faydalanamadılar. Otuz 
dakika Giresunspor baskısını 
karşılayan ve fırsat kolla-
yıp Giresunspor alanında 
pozisyon aradılar. En önemli 

pozisyon Hayrullah’ın çap-
razdan şutunu Ümraniyespor 
kalecisi Serkan’ın kurtarması 
idi.. Daha fazla pas yapan ve 
pozisyon bulan Giresunspor 
skoru değiştiremedi. 

Baskılı oynayan  ama 
mutlak gol pozisyonlarını de-
ğerlendiremeyen Giresunspor 
ilk yarı beraberlikle soyunma 
odasına gitti.

İkinci yarıya başlayan 
taraf Ümraniyespor olmasına 
rağmen kenarları kullanarak 
pozisyon arayan taraf Gire-
sunspor’du.  Giresun baskısı 
defansın müdahalesi  ve 
kalecinin yerinde kurtarışları  
ve forvetin kaleyi bulmayan 
şutları ile skoru değiştiremedi. 
Topu kazanan çalım atmadan 
arkadaşlarına top atmıyor. 
Bu da rakip takımın pozisyon 
almasını sağlıyor.

Ümraniyespor kazanılan 
korner ile gol buldu. Pozisyon 
arayan ve rakibine gol atma 
gayretinde olan Giresunspor 
kornerden gol yedi. Golden 
sonra Ümraniye alanında 
pozisyon arayan ve defansı 
boş bırakan Giresunspor 
beraberlik peşinde koştu.  İlk 
yarı fırsatları değerlendireme-
yen ve korner golünden sonra 
yakalanan pozisyonları Ümra-
niyespor kalecisinin kurtarış-
ları ve defanslarının yerinde 
müdahalesi ve Giresunspor 
forvetinin beceriksizliği  arzu-
lanan sonuç getirmedi.

Altı puanlık maçtı, rakibe 
hediye ettik…
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Trabzon deplasmanından eli boş dönen Giresunspor, mutlak 3 puan almak parolası ile çıktığı Ümraniyespor maçını kaybetti ve bir kez daha Taraftarlarını üzdü

ATES HATTINA YAKLASTIK
Spor  Toto Süper Lig’in 

18’inci haftasında 
deplasmanda Ümra-

niyespor’un Giresunspor’u 1-0 
yendiği maçın ardından teknik 
direktörler Hakan Keleş ile Recep 
Uçar maç sonunda değerlendir-
melerde bulundu.Giresunspor’un 
teknik direktörü Hakan Keleş, 
kendi sahalarında kazanarak bir 
avantaj yakalamayı istediklerini 
ancak maçtan yenilgiyle ayrıldık-
larını söyledi.

Kaybettikleri için üzgün 
olduklarını kaydeden Keleş, 
‘Oyuna bakacak olursak ista-
tistiksel olarak üstün olmamıza 
rağmen rakibe çok fazla pozisyon 
vermedik. Ama bizde ilk yarıda 
çok fazla pozisyona giremedik. 
Ama ikinci yarı geriye düştükten 
sonra yakaladığımız pozisyonlar 
vardı. Onları değerlendiremedik. 
Bizim için iyi olmadı, yenseydik 
avantaj elde edecektik. İlerisi 
adına iyi olacaktı. Devre arasına 
bir maç kaldı. Puan baremimizi 
yakalayacaktık’ dedi.Keleş, şimdi 
deplasmanda oynayacakları An-
talyaspor maçına odaklanacak-
larını dile getirerek, ‘Önümüzde 
Antalya maçı var. İçeride kaybet-
tiğimiz puanı dışarıda kazanmak 
için uğraşacağız. Üç gün önce 
yoğun bir maç oynadık. Bizi biraz 
hırpaladı. Kaybettiğimiz için üz-
günüz. İnşallah telafiyi Antalya ile 
yapacağız’ ifadelerini kullandı.

RECEP UÇAR: 
ÇOK KIYMETLİ 
3 PUAN ALDIK

Ümraniyespor’un teknik direk-

törü Recep Uçar da alt sıralardan 
kurtulmak adına alınacak puanın 
değerli olacağını bilerek sahaya 
çıktıklarını söyleyerek, şöyle 
konuştu:’İlk yarı topun bizde oldu-
ğu bölümü en kötü oynadığımız 
maçlardan birini oynadık. Topun 
bizde olduğu kısımda mücadele 
anlamında nispeten iyiydik. İkinci 
yarı 60’tan sonra bazı değişiklik-
ler yaparak topun bizde kaldığı, 
daha iyi geçişler yakaladığımız 
bir oyun oldu. Son bölüm bizim 
adımıza zor geçen bir bölüm. 
Giresun’un yüklendiği, ofansif 
olarak bizden daha iyi oynadığı 
bir oyundu. Sezon başından beri 
biz oynadığımız oyunları puan 
olarak karşılığını alamayan bir 
ekiptik. Bugün de bunun karşı-
lığını aldık. Bizim için buradan 
alınan 3 puan çok değerli. Bun-
dan sonraki süreçte İstanbulspor 
maçımız var. Sonrasında ligin 

ikinci yarısı adına çok çok değerli 
3 puan. Bundan dolayı oyuncula-
rımı tebrik ediyorum.’

İLGİNÇ DEĞİŞİKLİKLER
Giresunspor’un teknik adamı 

Hakan Keleş’in Ümraniyespor 
ile oynanan maçın artı dördüncü 
uzatma dakikasında iki değişiklik 
yapmasına anlam verilemedi. 
Futbolda her zaman skor avantajı 
lehine olan takımlar zaman geçir-
mek amacıyla artı dakikalarında 
oyuncu değiştirir. Ümraniyespor 
karşısında 5 uzatma dakikasının 
dördüncüsüne mağlup duru-
ma giren Çotanaklar’da Hakan 
Hoca’nın, bir saniyenin bile çok 
kıymetli olduğu anda Borja Sainz 
ve Campuzano’yu kenarı alıp, 
Mert ile Doğan Can’ı görevlendir-
mesi tepki aldı.

DURAN TOPLAR
Geçtiğimiz Perşembe günü 

deplasmanda Trabzonspor ile 
karşılaşan ve sahadan 3-0 yenik 
ayrılan Giresunspor o karşılaş-
mada olduğu gibi Ümraniyespor 
maçında da duran toptan kale-
sinde gol gördü. Bu hastalığa br 
çare bulamıyoruz .Trabzon’daki 
mücadelede kalemizde gördüğü-
müz ilk iki golü köşe atışları so-
nucunda yemiştik. Ümraniyespor 
maçında da kornerden gelen top 
sonrasında Mrsic meşin yuvarlağı 
filelere gönderdi.

“ TELAFİ EDECEĞİZ”
Giresunsporlu Borja Sainz, 

Ümraniyespor yenilgisini cami-
aya unutturacaklarını söyledi. 
Genç futbolcu; “Ümraniyespor alt 
sırlarda yer alan ve bizim direkt 
rakibimiz olan takımlardan biriydi. 
Kendi evimizde onlara karşı 
oynadık. Bizim için çok önemli 
bir karşılaşmaydı. İyi bir maç oy-
nadık aslında. Çalışmaya devam 
edip, telafi etmeye çalışacağız” 
dedi

TARAFTAR
Giresunspor taraftarı yine 

üzgün. Hafta içi mesaisinde 
Trabzonspor ile deplasmanda 
oynanan karşılaşmada tribünleri 
dolduran ve takıma muhteşem 
destek veren Yeşilbeyazlı renkle-
re gönül verenler, Ümraniyespor 
maçının da kaybedilmesinin 
üzüntüsünü yaşadılar. Maç saa-
tinde oldukça soğuk ve yağışlı bir 
hava hakimdi. Bu durum maça 
ilginin düşmesine neden olurken, 
tribündeki yerlerini alan takım-
larına destek oldular ancak 90 
dakikanın sonunda büyük üzüntü 
yaşadılar.

 TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup-
ta mücadele eden  Amberçay 
Eynesil Belediyespor, ligin 
ikinci yarı hazırlıklarını Eynesil 
İlçe stadında, teknik direktör 
Hasan Uğur Kardal ve yar-
dımcı antrenörler yönetiminde 
sürdürüyor. 

15 Ocak’ta başlayacak ikinci 
yarı öncesinde değerlendirme-
lerde bulunan Eynesil Belediye 
Başkanı Ahmet Latif Karadeniz 
de “Ligin ikinci yarısı için güç 
depolayan takımımızın her za-
man yanında olduğumuzun ve 
Eynesil’i en iyi şekilde temsil 
etmeye devam etmeleri gerek-

tiği noktasında mutabık kaldık. 
Birlikte her zorluğun üstesin-
den gelmeye devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı.

 Sık sık antrenmanları takip 
ederek teknik direktör Ha-
san Uğur Kardal’dan bilgiler 
aldığını dile getiren Karadeniz, 
Eynesil Belediyespor’un ikinci 
yarıda da Giresun’u ve ilçeyi 
en iyi şekilde temsil edeceğine 
dikkat çekti. Ligin ilk yarısını 
21 puanla 7’nci sırada tamam-
layan Eynesil Belediyespor 
ikinci yarıda ilk maçta Ergene 
Velimeşespor ile Vakfıkebir’de 
karşılaşacak.
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