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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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Açık Kalp Cerrahisi ve 
Hemşirelik Bakımı için 

önemli etkinlik
Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi ,‘Açık Kalp 

Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı ’ eğitim günleri yaptı

3’TE

İbrahim Ekiz sert çıktı
Türk Sağlık-Sen Giresun 

Şube Başkanı İbrahim Ekiz,-
Memur maaşlarına yapılan 
zammı eleştirdi.Ekiz”“ Enflas-
yon rakamları karşısında 2023 
yılı zamlarının yeni ekonomik 
gerçekler ışığında belirlenmesi 
kaçınılmaz olmuştur” “Bunu 
sağlamanın yolu memurlara 
ve emeklilere gerçek anlamda 
maaş artışı getirecek ek zam 
ve refah payı talebimizin bir 
an önce hayata geçirilmesi 
gerekmektedir. 4’TE

Espiye’de şehit Piyade Sözleşmeli 
Er İsmail Ünal için mevlit okutuldu

Pençe-Kilit Operasyonu 
bölgesinde şehit olan Piyade 

Sözleşmeli Er İsmail Ünal için 
mevlit okutuldu. 3’TE

Uzunalioğlu, “ÇALIŞANLA-
RIMIZDAN VE EMEKLİLERİ-
MİZDEN ÇALINAN HER BİR 
KURUŞU YERİNE KOYACA-
ĞIZ

Saray rejimi son haftalarda 
sürekli “Enflasyon un belini kır-
dıklarından” bahsediyor. Ama 
gelin görün ki kırılan enflasyo-
nun beli değil emeklilerimizin 
ve memurlarımızın hayalleri 
oldu.

TÜİK’in makyajlı verileriy-
le 2023 yılının ilk 6 ayı için 
memurlarımızın ve emeklileri-
mizin maaşlarında yapılacak 
artış önce yüzde 16,4 oldu. 
Ardından 3 Ocak Salı günü, 
memurun ve emeklinin hakkı 
değilmiş de AKP Genel Başka-
nı’nın Iütfuymuş gibi artış oranı 
yüzde 25 olarak açıklandı.

Genel Başkanımız Kemal 
Kılıçdaroğlu “Siz sadaka mı 
veriyorsunuz, bu yetmez, bu 
rezil artışın hesabını verecek-
siniz” diye tepki gösterince 
Saray 4 Ocak Çarşamba günü 
artış oranını yüzde 30‘a yük-
seltmek zorunda kaldı. Genel 
Başkanımızın çağrısıyla artış 
oranı yüzde 30’a yükseltil-
di, memur ve emeklilerimiz 
“Ya Kemal Bey olmasaydı” 
dedi.

Peki, Saray yapımı yük-
sek enflasyon ve pahalılık 
ortamında yüzde 30 artış 
yeter mi? Elbette yetmez!

• İktidara yakın İTO’nun 
dahi yıllık enflasyon verisi 
yüzde 93,

• Bağımsız ENAG’ın yıllık 
enflasyon verisi yüzde 137,

• İktidarın manipülasyon 
kurumu olan TÜİK’in yıllık enf-
lasyon verisi ise yüzde 64,27.

Bir yanda halkın hissettiği 
gerçek enflasyon ve pahalılık 
var, diğer yanda Saray’ın açık-
ladığı sahte enflasyon verileri 
var. Saray, milyonlarca memu-
ru ve emekliyi işte bu sahte 

TÜİK enflasyonu oranında 
artışa mahkûm etmiştir. Saray, 
talimatıyla yönettiği TÜİK’in 
verileriyle memurumuzun ve 
emeklimizin sofrasındaki her 
bir lokmayı adeta gasp etmiştir.

Yüzde 30’Iuk sefalet artışı-
nın 15,40 puanı, yani yarısın-
dan fazlası TÜİK’in makyajlı 

6 aylık enflasyon verisinden 
oluşmaktadır. Erdoğan’ın 
sadaka verircesine yaptığı ve 
müjde olarak sunmaya çalıştı-
ğı artış ise bu oranı ikiye dahi 
katlamamıştır. Tüm çalışan 
larımız ve emeklilerimiz tara-
fından bir kez daha bilinmesini 
istiyoruz: Ülkenin hazinesinden 

faizcilere, tefecilere 
her ay on milyarlarca 
lira aktaran Saray 
iktidarın ın çalışan 
larımızın ve emeklile-
rimize reva gördüğü 
artış oranı yüzde 30 
’dan ibarettir.

Saray, apartı haline 
getirdiği TÜİK’i de 
kullanarak adım adım 
tüm ücretleri asga-
ri ücret seviyesine 

getirmiştir. Saray düzeni tüm 
toplumu yoksullu kta buluş-
turmaktadır. 2015 yılında 
ortalama memur aylığı asgari 
ücretin 2,44 katı iken 2023 
yılı için ortalama memur aylığı 
yüzde 30 zamla asgari ücretin 
1,43 katına kadar gerilemiştir.

Öyle ağır bir tablo söz 
konusu ki, Türkiye’de 13,9 
milyon emekli ve dul yetimin 8 
milyonun a yakını asgari üc-
retin altında aylık almaktadır. 
SGK‘nın son verilerine göre 
ülkemizde 4 milyon 84 bin dul 
yetim aylığı alan vatandaşımız 
bulunuyor. Dul ve yetimleri-
mizin kimisi aylık 800 TL ile, 
kimisi 1000 ile, kimisi ise 1500 
TL ile geçinmek zorunda bıra-
kılmaktadır.”şeklinde konuştu.

Haber: Mustafa Cici

‘MEMUR VE EMEKLiNiN HAYALLERiNi YIKTILAR’
CHP Giresun İl Teşkilatı, çalışanların mağdur edilmemesini istedi. CHP İl Başkanı Gültekin Uzunalioğlu, memurların perişan edildiğini söyledi

Giresun Belediyesi İtfaiye 
Müdürlüğü 2022 yılında vatan-
daşların can ve mal güvenliği 
için özveriyle çalıştı. 

Müdürlük; yangın, trafik 
kazası, kurtarma, sel ve su 
baskını, iş yeri denetimi ile 
eğitim ve tatbikatlara 
ilişkin 12 aylık istatistikleri 
paylaştı.

Vatandaşların zor za-
manında yardımına koş-
maya devam eden itfaiye 
ekipleri 1 Ocak- 31 Aralık 
tarihleri arasında mey-
dana gelen 270 yangına 
müdahale ederek alevleri 

söndürdü. 
159 zararsız yangın ve 111 

yangına müdahale eden Gire-
sun Belediyesi İtfaiye Müdürlü-
ğü Ekipleri; 416 kez vatandaşa 
yardım, kurtarma ve intihar, 
471 hayvan kurtarma, merdi-

venli araçla 800 çalışma, 265 
su çekme faaliyetinde bulun-
du. 377 adet işyeri raporu 
düzenlenirken, köyler ve bazı 
mahallelere toplam 8816 ton 
içme suyu ulaştırıldı.

Verilen eğitimlerde; yan-
gın öncesi, sırası ve 
sonrasında yapılması 
gerekenler hakkında 
kurum, firma personel-
leri ve vatandaşların 
yanı sıra öğrenciler de 
bilgilendirilirken, eği-
tim, tatbikat ve denet-
leme sayısı istatistikle-
re 144 olarak yansıdı. 

GİRESUN İTFAİYESİ ZOR ZAMANDA VATANDAŞLARIN YANINDA OLDU

2022’de  270 Yangına Müdahale Edildi
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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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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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‘İktidar Ülkeyi 
Kötü Yönetiyor’

CHP Tirebolu İlçe Baş-
kanı Fatma İyice,hal-

kın ekonomik olarak zorda 
olduğunu öne sürdü.İyice 
“Bilindiği üzere ülkemizin gün-
demi yoğun bir biçimde asgari 
ücret, memur ve emekliye 
verilen zam oranları, onlara 
hak görülen bu düşük ücretler 
ile meşguldür. Söylenen tüm 
sözlere rağmen, Cumhuriyet 
Halk Partimizin ısrarla en az 
10208 TL olması gerektiğini 
belirttiği asgari ücret 8500 TL 
olarak açıklanmış, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın müjde diyerek 
başladığı emeklilere yüzde 25 
olarak açıkladığı maaş zam-
larına tepkiler üzerine yüzde 
5 puan koyarak yüzde 30’ a 
çıkarılmıştır.

Bu rakamlar; bugünün 
şartlarında ne olursa olsun 
sefalet rakamlarıdır! Türkiye 
halkı açıklanan sahte enflas-
yon rakamları temel alınarak 
derin bir yoksulluğa itilmekte-
dir. 20 yıllık AKP iktidarında 
nasıl ki orta sınıfın tasfiyesi 
yapıldı ise bugün de yapılmak 
istenen şey; memurun asgari 
ücretlileştirilmesi ve akabinde 
sosyal ve ekonomik olarak 
derin bir yoksulluk uçurum 
oluşturulma çabasından 
ibarettir. 

Konu ile ilgili Genel Başka-
nımız Sayın Kemal Kılıç-
daroğlu ; “Yüzde 25 gelmiş 
içlerinden… Siz sadaka mı 
veriyorsunuz! TÜİK zamanı 
gelince bunun bedelini ağır 
ödeyecek. Bu rezil artışın 
hesabını hepiniz vereceksi-
niz” diyerek tepkisini ortaya 
koymuştur. Bizler sadaka 
istemiyoruz insanca yaşamak 
istiyoruz.

Hepimiz günlük hayatı-
mızda artan fiyatlar ve düşen 
alım gücü ile yüzleşiyoruz. 
Peki, iktidar ne yapıyor? AKP 
her zaman yaptığı gibi kendi 
ürettiği sahte gündem ile halkı 
oyalıyor, Türkiye’de günden 
güne derinleşen sosyal 
yaraların ve adaletsizliklerin 
üzerini örtbas ediyor. Elit, 
aristokrat bir azınlık dışında 
adeta tekeri patlamış kamyon 
gibi her gün bir başka uçu-
rumdan yuvarlanıyoruz. 

Kamuda liyakatten itaat 
düzenine geçildiği tarihten 
bu yana, özellikle de 2018 
seçimleri ile bu ucube sisteme 
geçildikten sonra, başta ülke 
ekonomimizdeki sarsıntı, 
artan suç ve cinayet oranları, 
kadına şiddet, toplum ve ça-
lışma hayatındaki eşitsizlikler 
ve daha birçok sorun ile halk 
olarak biz baş başa kaldık ve 
maalesef bu harami düzeni 
değişmedikçe bizleri çok daha 
zor günler bekliyor olacaktır. 
Bunu açık ve net bir şekilde 
ifade etmek istiyorum. 

Vatandaşın tenceresi 
kaynamıyor! En düşük emekli 
maaşı asgari ücret kadar bile 
değil! Büyükşehirler ve met-
ropollerde 5500 TL’lik emekli 
maaşı tutarı ile barınmak 
şöyle dursun, emeklinin; simit 
hesabı ile bile karnını doyur-
ması mümkün görünmüyor! 
TÜİK iktidarın elinde kukla 
olmuş, alım gücü denilen bir 
şey kalmamış, merkez ban-
kasının içi boşaltılmış, seçime 
kadar 19’a sabitledikleri dolar 
almış başını gitmiş ama gelin 
görün ki asgari ücreti, yani 
sizlerin ve bizlerin yıl boyunca 
yaşamak, geçinmek zorunda 
olduğumuz parayı belirlemek 
için bazı beyler ve hanımlar, 
asgari ücretlinin hayalini bile 
kuramadığı son model Merce-
desler ile o toplantı salonları-
nın kapılarına gelmişlerdir. Bu 
koskocaman bir rezalettir! 

Ama Türkiye’nin artık bir 
umudu var! Cumhuriyet Halk 
Partisi var! Millet İttifakı var! 
Gelecek ilk seçimde halkı-
mızın bu soygun düzenine 
son vereceğinden, haksızın 
karşısında haklının yanında 
duracağından zerre kadar 
şüphemiz yoktur. Bizler ise 
ilçemiz ve ülkemizin her bir 
köşesinde yükselen sesin 
karşılığı olmak adına, hakça 
bir düzende halkça yaşa-
yabilmek adına kanımızın, 
terimizin son damlasına 
kadar mücadelemizi sürdü-
receğiz. Ve en nihayetinde 
de bu karanlıktan yakında 
yapılacak olan Genel seçim 
ile tüm Türkiye olarak birlikte 
kurtulacağız. “dedi. 

Haber:Mustafa Cici

Hastane  Başheki-
mi Doç. Dr. Fazıl 
Kulaklı bu kurulun 

faydalı olacağını ifade ederek 
, “Giresun Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Klinik Araştırma 
Etik Kurulu Sağlık Bakanlığı 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu tarafından 30.01.2022 
tarihinde onaylanarak faaliyete 
geçmiştir. Klinik Araştırmalar 
Etik Kurulumuz ayda iki defa 
pazartesi günleri toplanacak 
olup öncelikli olarak İlimizde 
yürütülmesi planlanan Klinik 
Araştırma yapmak isteyen 
akademisyen ve araştırmacıla-
ra hizmet verecektir, bu büyük 
başarı için tüm etik kurul 
üyelerimize teşekkür eder, 
başarılarının devamını dilerim” 
şeklinde konuştu

GEAH Klinik Araştırmalar 
Etik Kurul başkanı, Farma-
koloji Uzmanı Prof. Dr. Sel-
çuk TAKIR ise, “Bir hastalığı 
tedavi, teşhis veya önlemek 
amacıyla kullanılan ilaçların, 
tıbbi cihazların, diğer ürünle-
rin ve yöntemlerin hastalar-
da uygulanması öncesinde 
güvenliliğinin ve etkililiğinin 

ispatlanması için yapılan 
araştırmalara Klinik Araştırma 
denir. Bunun yanı sıra bazı 
durumlarda Klinik Araştırma 
bilinen bir tedavi yönteminin/
ürününün daha etkin kullanım 
şeklinin bulunması amacıyla 
da yapılabilmektedir.

Klinik araştırmalar, araş-
tırma konusu ile ilgili alanda 
uzmanlığı olan doktorun veya 
diş tabibinin sorumlu araştır-
macı olduğu bir ekip tarafın-
dan yapılır. Bu ekip tarafından 
yapılan araştırmalarda; 

Gönüllülerin emniyetinin 
sağlanması, Araştırmanın 
sağlıklı bir şekilde yürütülmesi 
ve takip edilebilmesi,

Araştırmanın niteliğine göre 
gerekli ve yeterli personel, 
teçhizat ve laboratuvar imkân-
larına sahip olunması,

Acil müdahale gerekebile-
cek durumlar da dâhil olmak 
üzere gönüllü için uygun 
bakım hizmeti verebilecek, 
gönüllünün gerektiğinde daha 
ileri bir sağlık kurum veya 
kuruluşuna nakledilebilmesini 
mümkün kılacak yeterli imkân 
ve donanıma sahip olunması 

en temel gerekliliktir. 
Yukarıda belirtilen kriterler 

göz önünde bulundurularak 
Klinik Araştırmalar Üniversite 
Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Hastaneleri, Üniversitelere 
bağlı onaylanmış Araştırma 
Geliştirme Merkezleri ve Sağlık 
Bakanlığı Eğitim ve Araştırma 
Hastanelerinde tercihen Klinik 
Araştırma yapmak üzere tasar-
lanmış yerlerde yapılabilir.

Klinik araştırmalara hasta 
veya sağlıklı gönüllüler, bizzat 
kendisinin veya yasal temsilci-
sinin yazılı olurunun alınması 
ve araştırma konusu yapılacak 
uygulamalar hakkında bilgilen-
dirilmesi suretiyle katılır.

Klinik araştırmaların, yapıla-
bilmesi için mutlaka araştırma-
ya başlanılmadan önce Sağlık 
Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu tarafından onay 
verilen Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulların araştırmayı, araş-
tırmaya katılacak gönüllülerin 
hakları, sağlık yönünden gü-
venliği ve esenliğinin korunma-
sı yönünden değerlendirmesi 
gerekir. Bu amaçla araştırma-
lar önce Klinik Araştırmalar 

bilimsellik ve etik açısından 
Etik Kurullarda konusunda 
uzman kurul üyeleri tarafından 
ayrıntılı olarak değerlendirilir. 
Bir Klinik Araştırma ancak Etik 
Kurul denetiminden geçtik-
ten sonra başlatılabilir. Klinik 
Araştırmalar Etik Kurulunun 
görev ve sorumluluğu araş-
tırma sonuçlanıncaya kadar 
devam eder.  Klinik Araştırma-
lar Etik Kurulu gerekli gördüğü 
takdirde bir Klinik Araştırmayı 
durdurma veya sonlandırma 
yetki ve sorumluluğuna da 
sahiptir. Araştırmacılar Klinik 
Araştırma sürdüğü müddetçe 
Etik Kurulun gerekli görmesi 
durumunda istenilen doküman-
ları ve gerek gelişme gerekse 
sonuç raporlarının Etik Kurula 
sunmak zorundadırlar; şeklin-
de bilgilendirme yaptı.

Giresun Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Klinik Araştırmalar 
Etik Kurulunun hastanemize 
ve şehrimize hayırlı olmasını 
temenni eder, bilimsel çalış-
maların önünü açan bu hizmet 
için emeği geçen herkese 
teşekkür ederiz.” dedi.

Haber: Osman Yılmaz

KULAKLI VE TAKIR’DAN ETiK KURUL VURGUSU
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ile ilgili önemli adımlar atılıyor

TIGLI’DAN HES TEPKiSi
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Giresun Milletvekili Necati 

Tığlı, Çanakçıya yapılmak istenilen 5. HES Projesini eleştirdi
Tığlı, TBMM Genel Kuru-

lunda; “Giresun Çanakçı 
ilçesi Görele Deresi üzerine tesis 
edilerek işletilmesi planlanan 
Görele regülatörü ve hidroelektrik 
enerji üretim tesisi burada 4 tesis 
yetmezmiş gibi 5’incisi ve en 
büyüğü olarak hayata geçirilmek 
istenmektedir. Konuyu defalar-
ca Meclis gündemine getirdim. 
Neden bu ısrar? Vatandaşlarımız 
güzelliklerimizin birer birer talan 
edilmesine karşı çıkıyor; anlayın 
artık. Yaklaşık 30 kilometrelik 
dere yatağı boyunca bütün dere-
nin suyunu tünellere hapsetmek 
nedir? Daha 2020 yılında Ça-
nakçı Kaymakamlığı bu dereye 3 
bin adet kırmızı benekli alabalık 

bırakarak neslini korumak için 
çaba göstermedi mi? 

Bir taraftan korumaya çalışan-
lar, bir taraftan “Enerji üretece-
ğim.” bahanesiyle bu mirası yok 
etmek için ısrar edenler... İki yıldır 
defalarca dile getirdiğimiz bu 
projeden kesin bir biçimde vazge-
çilmesi gerektiğini bir kez daha 
ifade etmek istiyorum” ifadelerine 
yer verdi.

Konuya ilişkin değerlendir-
melerde bulunan CHP Giresun 
Milletvekili Necati Tığlı,

“Muhteşem güzelliğe sahip 
Sisdağı ve Kızılali Dağlarının 
beslediği Giresun Çanakçı 
İlçesi Görele Deresi üzerine tesis 
edilerek işletilmesi planlanan 

yeni HES projesiyle 7 kilomet-
relik dere yatağı boyunca yer 
alan yaklaşık 250 dönüm arazi 
yalnızca yüzde 11’lik can suyu 
ile yetinmek zorunda kalacak, 
peki soruyorum vadide yaşam 
bu şekilde nasıl devam edecek?” 
diye sordu.

Çanakçı Deresine 10 Haziran 
2020’de Çanakçı Kaymakamlığı 
tarafından Salmonidae familyası-
na ait 3000 adet kırmızı benekli 
alabalık (salmo trutta) salınmıştı.

CHP Giresun Milletvekili 
Necati Tığlı; “Çanakçı Deresin-
de ülkemizin de taraf olduğu 
Avrupa’nın Yaban Hayatı ve 
Yaşam Alanlarını Koruma Söz-
leşmesi (Bern Sözleşmesi)’ne 

göre kesin koruma altında olan 
ve nadir bulunan bir tür olan 
Avrasya Su Samuru-Lutra Lut-
ralar yaşıyor, vadi boyunca ta-
rihi değirmenler, tarihi köprüler, 
şelaleler yer alıyor, UNESCO 
tarafından acil koruma gerek-
tiren somut olmayan kültürel 
miras listesindeki ‘Kuşdili’nin 
anavatanı Kuşköy ve vadide 
yer alan diğer doğa harikası 
köyler HES projeleri ile zarar 
görüyor. Bir taraftan Kırmızı be-
nekli alabalık nesli devlet eliyle 
kurtarılmaya çalışılırken diğer 
taraftan neslin tükenmesine 
sebep olacak bu projeye izin 
verilmesi devlet aklıyla örtüş-
müyor” açıklamasını yaptı.

Eğribel Geçiti 
Artık Garip Kaldı

Seyis haber Olarak, Eğri-
bel Geçitine yürüyerek 

Ulaştık. Yıllarca Karayolları 
personelinin Kış aylarında 
Karla, Mücadele Verdiği, Trafik 
Akışını Sağlıkları  Giresun-De-
reli-Şebinkarahisarı birbirine 
bağlıyan, D-865 kot nolu Kara 
yolları Üzerinde buluna Eğribel 
Geçiti (2238 m.Rakım)  Çama-
ğızı Mevkiyinde hizmete 
açılan, Eğribel Tüneli-
nin(5900 m.) Bir gözünün 
hizmete girmesiyle Trafik 
akışı tünelden verilmek-
tedir. 

Eğribel Geçiti Kışın, 
artık sessizliğe büründü.

Bu bölgede Karla mü-
cadele Veren Karayolları 

Ekiplerine teşekkürler.
Karayolları Ekipleri Artık 

Eğribel Tünelinin Olduğu 
Tamdere/Çamağı mevkkinde  
Karla mücadeleye devam 
etmektedir.

Haberleri  Zorlukları aşarak 
üretenlere,

Selamlar olsun.
Haber: Hasan Seyis



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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Kardiyo Vasküler 
Cerrahi Yoğun Bakım 

ve Kardiyo Vasküler Cerrahi 
Klinik Hemşirelerine yöne-
lik düzenlenen eğitimde ‘’ 
Koroner Arter Baypas Greft 
Cerrahi Teknikleri , Kalp Ka-
pağı Hastalıklarında Cerrahi 
Teknikler , Kardiyo Vasküler 
Sisteme Yönelik Komp-
likasyonlar ve Yönetimi ,  
İntraaortik Balon Pompası 
Uygulanan Hastalarda Hem-
şirelik Bakımı  ‘’ konularında  
Giresun Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Hemşire-
lik ABD Öğretim Üyesi Doç. 

Dr.Yeşim Yaman Aktaş ve 
Dr. Öğr. Üyesi Esra Özkan 
tarafından verilen hizmet içi 
eğitimlerle bilgi ve beceriler 
güncellenmiş, hasta bakım 
kalitesinin arttırılması hedef-
lendi Eğitimlerin tamamlan-
masının ardından Başhe-
kim Doç. Dr. Fazıl Kulaklı; 
Giresun Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Hemşire-
lik ABD Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Yeşim Yaman Aktaş ve 
Dr. Öğr. Üyesi Esra Özkan’ 
a katkılarından dolayı teşek-
kür ederek plaket ve çiçek 
takdim etti.

Açık Kalp Cerrahisi ve 
Hemşirelik Bakımı için 

önemli etkinlik

Ankara’daki Giresun 
STK’larına CHP’den Ziyaret
Cumhuriyet Halk Par-

tisi (CHP) yöneticileri 
Ankara’da kurulu bulunan 
Giresun sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcileri ile bir 
araya geldi.

CHP Ankara İl Başka-
nı Av. Ali Hikmet Akıllı’nın 
talebi üzerine Giresun Sağlık 
Eğitim Vakfı’nda (GİRSEV) 
gerçekleşen görüşmeye CHP 
PM üyesi Prof. Dr. Ali Rıza 
Erbay, GİRSEV, Giresun ve 
İlçeleri Derneği, Şebinkara-
hisar Vakfı, Görele - Eynesil 
Çanakçı Derneği, Tirebolu 
Derneği Yönetim Kurulu 
üyeleri katıldı.

CHP PM üyesi Prof. Dr. Ali 
Erbay ziyaret ile ilgili yaptı-
ğı açıklamada sivil toplum 
kuruluşları ile bir araya ge-
lerek tanışmak, sivil toplum 
kuruluşlarının hem Ankara’da 
hem de memleketlerindeki 
sorunlarını dinlemek amacıy-
la bu ziyaretleri gerçekleştir-
diklerini belirtti.

Toplantıda, Girsev Başka-
nı Metin Yaraman, Giresun 
ve İlçeleri Derneği Başkanı 
Avukat Salih Haciomeroğlu, 
Şebinkarahisar Vakfı Baş-
kanı Avukat Ali Yaşar Yücel, 
Tirebolu Derneği Başkanı 
Emekli Bürokrat Hüseyin 
Acar da başta fındık konu-

su olmak üzere Giresun’un 
birçok sorunu konusunda 
bilgiler verdi.

Ziyaret ile ilgili giresuntv.
com.tr’ye açıklama yapan 
toplantıyı organize eden Gi-
resun ve İlçeleri Derneği yö-
netim kurulu üyesi ve Ankara 
Kent Konseyi üyesi Kenan 
Paltun, CHP’nin PM üyeliği 
ve İl başkanlığı düzeyinde 
Giresun sivil toplum kuruluş-
ları ile bir araya gelmesinden 
dolayı mutlu olduklarını, Gi-
resun’un sorunları ve çözüm 
yolları, sivil toplum kuruluş-
larının Ankara’da yaşadıkları 
sorunlar ve çözümleri konu-
sunda verimli bir sohbetin 
gerçekleştirildiğini belirtti.

Abdullah 
Öner MERAL

İlçe Müftülüğünce Mer-
kez Camide düzenlenen 

programda, din görevlilerince 
Kur’an-ı Kerim tilaveti sunuldu, 
mevlid-i şerif okundu. İlahi ve 
kasidelerin ardından dualar 
edildi.

Şehit Ünal’a rahmet, ailesi-
ne de sabırlar dileyen İlçe Müf-
tüsü Osman Gülbe , “Bu son 
şehidimiz olsun, bir daha şehit 
haberi gelmesin. Vatanımız, 
milletimiz sağ olsun.” dedi.

Programa Espiye Belediye 
Başkan Yardımcısı Nazım 
Önal, İl Genel Meclisi Üyesi 
Mehmet Abdioğlu, din görevli-
leri, sivil toplum kuruluşu tem-
silcileri ve vatandaşlar katıldı.

Piyade Sözleşmeli Er İsmail 
Ünal, Pençe-Kilit Operasyonu 
bölgesinde 25 Kasım 2022’de 
bölücü terör örgütü mensupları 
tarafından açılan taciz ateşi 
sonucu şehit olmuştu.

GİRESUN (AA)

Espiye’de şehit Piyade Sözleşmeli 
Er İsmail Ünal için mevlit okutuldu

İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Hasan Öztürk: “Köy okulunun 
açılmasıyla öğrencilerimiz hem 
yol yorgunluğundan kurtuldu 
hem yoldaki kaybını telafi 
etmiş oldu”

Giresun’da öğrenci servisi 
sıkıntısı nedeniyle okula gi-
demeyen iki öğrencinin eğitim 
alması için onarılan Akpınar 
Köyü İlkokulu’nda 13 yıl sonra 
tekrar eğitim verilmeye baş-
landı.

Yağlıdere ilçesine bağlı Ak-
pınar köyü, ilçe merkezine 50 
kilometre, bölgedeki en yakın 
okula ise 20 kilometre mesafe-
de yer alıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğün-
ce yapılan girişimlere rağmen 
köydeki iki öğrencinin en yakın 
okula taşınması için servis 
bulunamadı. Bunun üzerine 
2009-2010 eğitim-öğretim yılı 
sonunda taşımalı eğitim uy-
gulaması ile kapanan Akpınar 
Köyü İlkokulu’nun tekrardan 
açılmasına karar verildi.

Köy okulunun boyası ve 
gerekli tadilatı ilçedeki öğret-
menler ve köydeki vatandaşlar 
tarafından yapılarak eğitime 
hazır hale getirildi. Sobası bir 
öğretmenin evinden getirilen 
köy okulu biri ikinci, biri de 
dördüncü sınıf öğrencisi ile 
eğitime başladı. Okulda bir 
süre sonra bir dördüncü sınıf 
öğrencisinin de misafir ola-
rak eğitime katılmasıyla sayı 
üçe çıktı. Köy yaşam merkezi 
olarak da faaliyet gösterecek 
okulda, köy halkı için kurslar 

düzenlenmesi de planlanıyor.
“Öğrencilerimiz yol yor-

gunluğundan kurtuldu”
Yağlıdere İlçe Milli Eğitim 

Müdürü Hasan Öztürk, AA 
muhabirine, hiçbir öğrencinin 
eğitimden mahrum kalmaması 
gerektiğini söyledi.

Köy okulunun 13 yıldır atıl 
olduğunu ve ihtiyaç üzerine 
okulun tadilatının çok kısa 
sürede gerçekleştiğini dile ge-
tiren Öztürk, emeği geçenlere 
teşekkür etti.

Öztürk, geçmiş yıllarda 
Akpınar köyünden bölgedeki 
en yakın okula taşımalı eğitim 
yapıldığını belirterek, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Akpınar 
köyü ilçe 
merkezine 50 
kilometre, en 
yakın okulu-
muza 20 kilo-
metre mesa-
fede. Tabii bu 
20 kilometre 
virajlı yolların 
olduğu bir me-
safe ve çocuklarımız yaklaşık 
1,5 saat okula gidip geliyordu 
ama şu anda köy okulunun 
açılmasıyla öğrencilerimiz hem 
yol yorgunluğundan kurtuldu 
hem yoldaki zaman kaybını 
telafi etmiş oldu.”

Okulda üç öğrenci olması 
dolayısıyla öğretmen ile öğ-
rencilerin daha verimli zaman 
geçirdiğini dile getiren Öztürk, 
öğrencileri geleceğe daha iyi 
hazırlamak istediklerini ifade 
etti. Akpınar köyü muhtarı 
Ayvaz Akgün ise okulun açıl-
masının köyde memnuniyetle 
karşılandığını belirterek, “Da-
yanışma içerisinde okulumuzu 
açtık. Bu bizim çocukluğumu-
zun okulu, tekrar açılması bizi 
onurlandırdı.” diye konuştu.

Çocuklarının eğitimi için 
kent merkezine göç eden 
ailelerin olduğunu kaydeden 
Akgün, “Sonbaharda erken 

gitmeyen aileler, gidene kadar 
çocuklarının buradaki okulda 
eğitim almasını sağlayabilirler. 
Baharda geldiklerinde de okul 
kapanana kadar çocukları bu-
rada eğitim alabilir.” ifadelerini 
kullandı.

Pınar öğretmen köyündeki 
çocukları geleceğe hazırlıyor

Okulun öğretmeni Pınar 
Köksaldı ise üniversite eğitimi-
nin ardından köyüne ailesinin 
yanına döndüğünü söyledi.

Okulun açılmasıyla da 
ücretli öğretmenliğe başladı-
ğını anlatan Köksaldı, “Sabah 
öğrencilerden önce geliyo-
rum, sobayı yakıyorum, saat 
9.00’da öğrencilerimiz geliyor, 
15.30’a kadar dersimizi işli-
yoruz. Üç öğrencim var, ders 
saatlerinde ve etkinlik saat-
lerinde verimli şekilde eğitim 
yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

GİRESUN (AA)
 GÜLTEKİN YETGİN

13 yıl atıl kalan köy okulunda ders 
zili iki öğrenci ile yeniden çaldı

Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Akpınar köyünde uzun yıllar kapalı 
kalan ilkokul, iki öğrencinin taşımalı eğitimden yararlanamaması 

üzerine öğretmen ve vatandaş iş birliğiyle onarılarak eğitime açıldı
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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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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?
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“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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‘İktidar Ülkeyi 
Kötü Yönetiyor’

CHP Tirebolu İlçe Baş-
kanı Fatma İyice,hal-

kın ekonomik olarak zorda 
olduğunu öne sürdü.İyice 
“Bilindiği üzere ülkemizin gün-
demi yoğun bir biçimde asgari 
ücret, memur ve emekliye 
verilen zam oranları, onlara 
hak görülen bu düşük ücretler 
ile meşguldür. Söylenen tüm 
sözlere rağmen, Cumhuriyet 
Halk Partimizin ısrarla en az 
10208 TL olması gerektiğini 
belirttiği asgari ücret 8500 TL 
olarak açıklanmış, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın müjde diyerek 
başladığı emeklilere yüzde 25 
olarak açıkladığı maaş zam-
larına tepkiler üzerine yüzde 
5 puan koyarak yüzde 30’ a 
çıkarılmıştır.

Bu rakamlar; bugünün 
şartlarında ne olursa olsun 
sefalet rakamlarıdır! Türkiye 
halkı açıklanan sahte enflas-
yon rakamları temel alınarak 
derin bir yoksulluğa itilmekte-
dir. 20 yıllık AKP iktidarında 
nasıl ki orta sınıfın tasfiyesi 
yapıldı ise bugün de yapılmak 
istenen şey; memurun asgari 
ücretlileştirilmesi ve akabinde 
sosyal ve ekonomik olarak 
derin bir yoksulluk uçurum 
oluşturulma çabasından 
ibarettir. 

Konu ile ilgili Genel Başka-
nımız Sayın Kemal Kılıç-
daroğlu ; “Yüzde 25 gelmiş 
içlerinden… Siz sadaka mı 
veriyorsunuz! TÜİK zamanı 
gelince bunun bedelini ağır 
ödeyecek. Bu rezil artışın 
hesabını hepiniz vereceksi-
niz” diyerek tepkisini ortaya 
koymuştur. Bizler sadaka 
istemiyoruz insanca yaşamak 
istiyoruz.

Hepimiz günlük hayatı-
mızda artan fiyatlar ve düşen 
alım gücü ile yüzleşiyoruz. 
Peki, iktidar ne yapıyor? AKP 
her zaman yaptığı gibi kendi 
ürettiği sahte gündem ile halkı 
oyalıyor, Türkiye’de günden 
güne derinleşen sosyal 
yaraların ve adaletsizliklerin 
üzerini örtbas ediyor. Elit, 
aristokrat bir azınlık dışında 
adeta tekeri patlamış kamyon 
gibi her gün bir başka uçu-
rumdan yuvarlanıyoruz. 

Kamuda liyakatten itaat 
düzenine geçildiği tarihten 
bu yana, özellikle de 2018 
seçimleri ile bu ucube sisteme 
geçildikten sonra, başta ülke 
ekonomimizdeki sarsıntı, 
artan suç ve cinayet oranları, 
kadına şiddet, toplum ve ça-
lışma hayatındaki eşitsizlikler 
ve daha birçok sorun ile halk 
olarak biz baş başa kaldık ve 
maalesef bu harami düzeni 
değişmedikçe bizleri çok daha 
zor günler bekliyor olacaktır. 
Bunu açık ve net bir şekilde 
ifade etmek istiyorum. 

Vatandaşın tenceresi 
kaynamıyor! En düşük emekli 
maaşı asgari ücret kadar bile 
değil! Büyükşehirler ve met-
ropollerde 5500 TL’lik emekli 
maaşı tutarı ile barınmak 
şöyle dursun, emeklinin; simit 
hesabı ile bile karnını doyur-
ması mümkün görünmüyor! 
TÜİK iktidarın elinde kukla 
olmuş, alım gücü denilen bir 
şey kalmamış, merkez ban-
kasının içi boşaltılmış, seçime 
kadar 19’a sabitledikleri dolar 
almış başını gitmiş ama gelin 
görün ki asgari ücreti, yani 
sizlerin ve bizlerin yıl boyunca 
yaşamak, geçinmek zorunda 
olduğumuz parayı belirlemek 
için bazı beyler ve hanımlar, 
asgari ücretlinin hayalini bile 
kuramadığı son model Merce-
desler ile o toplantı salonları-
nın kapılarına gelmişlerdir. Bu 
koskocaman bir rezalettir! 

Ama Türkiye’nin artık bir 
umudu var! Cumhuriyet Halk 
Partisi var! Millet İttifakı var! 
Gelecek ilk seçimde halkı-
mızın bu soygun düzenine 
son vereceğinden, haksızın 
karşısında haklının yanında 
duracağından zerre kadar 
şüphemiz yoktur. Bizler ise 
ilçemiz ve ülkemizin her bir 
köşesinde yükselen sesin 
karşılığı olmak adına, hakça 
bir düzende halkça yaşa-
yabilmek adına kanımızın, 
terimizin son damlasına 
kadar mücadelemizi sürdü-
receğiz. Ve en nihayetinde 
de bu karanlıktan yakında 
yapılacak olan Genel seçim 
ile tüm Türkiye olarak birlikte 
kurtulacağız. “dedi. 

Haber:Mustafa Cici

Hastane  Başheki-
mi Doç. Dr. Fazıl 
Kulaklı bu kurulun 

faydalı olacağını ifade ederek 
, “Giresun Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Klinik Araştırma 
Etik Kurulu Sağlık Bakanlığı 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu tarafından 30.01.2022 
tarihinde onaylanarak faaliyete 
geçmiştir. Klinik Araştırmalar 
Etik Kurulumuz ayda iki defa 
pazartesi günleri toplanacak 
olup öncelikli olarak İlimizde 
yürütülmesi planlanan Klinik 
Araştırma yapmak isteyen 
akademisyen ve araştırmacıla-
ra hizmet verecektir, bu büyük 
başarı için tüm etik kurul 
üyelerimize teşekkür eder, 
başarılarının devamını dilerim” 
şeklinde konuştu

GEAH Klinik Araştırmalar 
Etik Kurul başkanı, Farma-
koloji Uzmanı Prof. Dr. Sel-
çuk TAKIR ise, “Bir hastalığı 
tedavi, teşhis veya önlemek 
amacıyla kullanılan ilaçların, 
tıbbi cihazların, diğer ürünle-
rin ve yöntemlerin hastalar-
da uygulanması öncesinde 
güvenliliğinin ve etkililiğinin 

ispatlanması için yapılan 
araştırmalara Klinik Araştırma 
denir. Bunun yanı sıra bazı 
durumlarda Klinik Araştırma 
bilinen bir tedavi yönteminin/
ürününün daha etkin kullanım 
şeklinin bulunması amacıyla 
da yapılabilmektedir.

Klinik araştırmalar, araş-
tırma konusu ile ilgili alanda 
uzmanlığı olan doktorun veya 
diş tabibinin sorumlu araştır-
macı olduğu bir ekip tarafın-
dan yapılır. Bu ekip tarafından 
yapılan araştırmalarda; 

Gönüllülerin emniyetinin 
sağlanması, Araştırmanın 
sağlıklı bir şekilde yürütülmesi 
ve takip edilebilmesi,

Araştırmanın niteliğine göre 
gerekli ve yeterli personel, 
teçhizat ve laboratuvar imkân-
larına sahip olunması,

Acil müdahale gerekebile-
cek durumlar da dâhil olmak 
üzere gönüllü için uygun 
bakım hizmeti verebilecek, 
gönüllünün gerektiğinde daha 
ileri bir sağlık kurum veya 
kuruluşuna nakledilebilmesini 
mümkün kılacak yeterli imkân 
ve donanıma sahip olunması 

en temel gerekliliktir. 
Yukarıda belirtilen kriterler 

göz önünde bulundurularak 
Klinik Araştırmalar Üniversite 
Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Hastaneleri, Üniversitelere 
bağlı onaylanmış Araştırma 
Geliştirme Merkezleri ve Sağlık 
Bakanlığı Eğitim ve Araştırma 
Hastanelerinde tercihen Klinik 
Araştırma yapmak üzere tasar-
lanmış yerlerde yapılabilir.

Klinik araştırmalara hasta 
veya sağlıklı gönüllüler, bizzat 
kendisinin veya yasal temsilci-
sinin yazılı olurunun alınması 
ve araştırma konusu yapılacak 
uygulamalar hakkında bilgilen-
dirilmesi suretiyle katılır.

Klinik araştırmaların, yapıla-
bilmesi için mutlaka araştırma-
ya başlanılmadan önce Sağlık 
Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu tarafından onay 
verilen Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulların araştırmayı, araş-
tırmaya katılacak gönüllülerin 
hakları, sağlık yönünden gü-
venliği ve esenliğinin korunma-
sı yönünden değerlendirmesi 
gerekir. Bu amaçla araştırma-
lar önce Klinik Araştırmalar 

bilimsellik ve etik açısından 
Etik Kurullarda konusunda 
uzman kurul üyeleri tarafından 
ayrıntılı olarak değerlendirilir. 
Bir Klinik Araştırma ancak Etik 
Kurul denetiminden geçtik-
ten sonra başlatılabilir. Klinik 
Araştırmalar Etik Kurulunun 
görev ve sorumluluğu araş-
tırma sonuçlanıncaya kadar 
devam eder.  Klinik Araştırma-
lar Etik Kurulu gerekli gördüğü 
takdirde bir Klinik Araştırmayı 
durdurma veya sonlandırma 
yetki ve sorumluluğuna da 
sahiptir. Araştırmacılar Klinik 
Araştırma sürdüğü müddetçe 
Etik Kurulun gerekli görmesi 
durumunda istenilen doküman-
ları ve gerek gelişme gerekse 
sonuç raporlarının Etik Kurula 
sunmak zorundadırlar; şeklin-
de bilgilendirme yaptı.

Giresun Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Klinik Araştırmalar 
Etik Kurulunun hastanemize 
ve şehrimize hayırlı olmasını 
temenni eder, bilimsel çalış-
maların önünü açan bu hizmet 
için emeği geçen herkese 
teşekkür ederiz.” dedi.

Haber: Osman Yılmaz

KULAKLI VE TAKIR’DAN ETiK KURUL VURGUSU
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ile ilgili önemli adımlar atılıyor

TIGLI’DAN HES TEPKiSi
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Giresun Milletvekili Necati 

Tığlı, Çanakçıya yapılmak istenilen 5. HES Projesini eleştirdi
Tığlı, TBMM Genel Kuru-

lunda; “Giresun Çanakçı 
ilçesi Görele Deresi üzerine tesis 
edilerek işletilmesi planlanan 
Görele regülatörü ve hidroelektrik 
enerji üretim tesisi burada 4 tesis 
yetmezmiş gibi 5’incisi ve en 
büyüğü olarak hayata geçirilmek 
istenmektedir. Konuyu defalar-
ca Meclis gündemine getirdim. 
Neden bu ısrar? Vatandaşlarımız 
güzelliklerimizin birer birer talan 
edilmesine karşı çıkıyor; anlayın 
artık. Yaklaşık 30 kilometrelik 
dere yatağı boyunca bütün dere-
nin suyunu tünellere hapsetmek 
nedir? Daha 2020 yılında Ça-
nakçı Kaymakamlığı bu dereye 3 
bin adet kırmızı benekli alabalık 

bırakarak neslini korumak için 
çaba göstermedi mi? 

Bir taraftan korumaya çalışan-
lar, bir taraftan “Enerji üretece-
ğim.” bahanesiyle bu mirası yok 
etmek için ısrar edenler... İki yıldır 
defalarca dile getirdiğimiz bu 
projeden kesin bir biçimde vazge-
çilmesi gerektiğini bir kez daha 
ifade etmek istiyorum” ifadelerine 
yer verdi.

Konuya ilişkin değerlendir-
melerde bulunan CHP Giresun 
Milletvekili Necati Tığlı,

“Muhteşem güzelliğe sahip 
Sisdağı ve Kızılali Dağlarının 
beslediği Giresun Çanakçı 
İlçesi Görele Deresi üzerine tesis 
edilerek işletilmesi planlanan 

yeni HES projesiyle 7 kilomet-
relik dere yatağı boyunca yer 
alan yaklaşık 250 dönüm arazi 
yalnızca yüzde 11’lik can suyu 
ile yetinmek zorunda kalacak, 
peki soruyorum vadide yaşam 
bu şekilde nasıl devam edecek?” 
diye sordu.

Çanakçı Deresine 10 Haziran 
2020’de Çanakçı Kaymakamlığı 
tarafından Salmonidae familyası-
na ait 3000 adet kırmızı benekli 
alabalık (salmo trutta) salınmıştı.

CHP Giresun Milletvekili 
Necati Tığlı; “Çanakçı Deresin-
de ülkemizin de taraf olduğu 
Avrupa’nın Yaban Hayatı ve 
Yaşam Alanlarını Koruma Söz-
leşmesi (Bern Sözleşmesi)’ne 

göre kesin koruma altında olan 
ve nadir bulunan bir tür olan 
Avrasya Su Samuru-Lutra Lut-
ralar yaşıyor, vadi boyunca ta-
rihi değirmenler, tarihi köprüler, 
şelaleler yer alıyor, UNESCO 
tarafından acil koruma gerek-
tiren somut olmayan kültürel 
miras listesindeki ‘Kuşdili’nin 
anavatanı Kuşköy ve vadide 
yer alan diğer doğa harikası 
köyler HES projeleri ile zarar 
görüyor. Bir taraftan Kırmızı be-
nekli alabalık nesli devlet eliyle 
kurtarılmaya çalışılırken diğer 
taraftan neslin tükenmesine 
sebep olacak bu projeye izin 
verilmesi devlet aklıyla örtüş-
müyor” açıklamasını yaptı.

Eğribel Geçiti 
Artık Garip Kaldı

Seyis haber Olarak, Eğri-
bel Geçitine yürüyerek 

Ulaştık. Yıllarca Karayolları 
personelinin Kış aylarında 
Karla, Mücadele Verdiği, Trafik 
Akışını Sağlıkları  Giresun-De-
reli-Şebinkarahisarı birbirine 
bağlıyan, D-865 kot nolu Kara 
yolları Üzerinde buluna Eğribel 
Geçiti (2238 m.Rakım)  Çama-
ğızı Mevkiyinde hizmete 
açılan, Eğribel Tüneli-
nin(5900 m.) Bir gözünün 
hizmete girmesiyle Trafik 
akışı tünelden verilmek-
tedir. 

Eğribel Geçiti Kışın, 
artık sessizliğe büründü.

Bu bölgede Karla mü-
cadele Veren Karayolları 

Ekiplerine teşekkürler.
Karayolları Ekipleri Artık 

Eğribel Tünelinin Olduğu 
Tamdere/Çamağı mevkkinde  
Karla mücadeleye devam 
etmektedir.

Haberleri  Zorlukları aşarak 
üretenlere,

Selamlar olsun.
Haber: Hasan Seyis
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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 
                                

   ENGİN MEYVACI 

BOYA - BADANA - 
LAMİNAT
İŞLERİNİZ 

İTİNA İLE YAPILIR

29 Ocak 2021 Cuma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AK PARTi’DE KONGRE
8 SUBAT’TA YAPILACAK

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

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

Kapu Mah. / Gazi Cad. / Güven Çarşısı / No: 89 / Kat: 4 / Daire No: 204 GiRESUN / TEL.: (0454) 216 05 75 / GSM: 0507 437 63 45

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.

Yeni Belediye ve Meydan 
Projesinde Son Üç Ay

Bulancak Belediyesi Yeni 
Hizmet Binası yapım işinde 
sona gelinirken, projenin 
ikinci aşaması olan Meydan 
düzenlemesi ve 65 araçlık 
yeraltı otoparkı yapım işine 
başlandı.

Yeni Hizmet binasında; 
iç yapıda son rötuşlar ve 
tefrişat işleri devam ederken, 
projenin devamı olarak Mey-
dan alanının yeniden düzen-
lenmesi ve alanda yer alacak 
65 araçlık yeraltı otoparkının 

yapımına başlandı. Projenin 
tamamının yaklaşık 3 ay için-
de bitirilmesi planlanıyor.

Belediye Başkanı Recep 
Yakar; “İlçemiz ve belediye-
mizin en önemli vizyon pro-
jelerinden olan Yeni Belediye 
Hizmet Binamızda artık sona 
geldik. Binada içerde son 
dokunuşları ve tefrişat işlerini 
hızla tamamlıyoruz. Projenin 
ikinci ve nihai aşamasında 
ise Meydan düzenlemesi için 
ilk kazmayı yılın son gününde 

vurduk. Burada, yeni hizmet 
binamızla birlikte ilçemize 
değer katacak bir Meydan 
düzenlemesi yapıyoruz. Yine 
meydan düzenlemesi altında 
65 araçlık yeraltı otoparkı 
inşa ederek bu bölgenin park 
ihtiyacını çözüyoruz. Projeyi 
hızlı bir şekilde sonuçlandır-
mak için tüm imkanlarımızı 
seferber ederek 2-3 ay gibi 
bir sürede hem Yeni Belediye 
Hizmet binamızı hem de yeni 
meydan düzenlememizi bitir-

miş ve halkımızın hizmetine 
sunmuş olacağız. Şimdiden 
hayırlı olsun” dedi.

1958 yılında yapılarak 63 
yıl hizmet veren eski Bele-
diye hizmet binası,15 Nisan 
2021 tarihinde yıkılmıştır. 
Daha önce yıkılan Hükümet 
Konağıyla birlikte oluşan yeni 
proje alanında konuşlandırı-
lan Yeni Belediye Hizmet Bi-
nası önünde, daha önce 1.5 
dönüm olan Meydan alanı da 
3.5 dönüme çıkmıştır.

“Kamu görevlileri ve emek-
lilerimize verilecek enflasyon 
farkı ile birlikte 2023’ün ilk 6 
ayı için yapılacak toplam zam 
oranı belli oldu. Rakamlar, 
memur ve emeklilerimize ya-
pılan  zam oranları yetersizdir. 
Memurlar ve emekliler açlığa 
ve susuzluğa mahkûm edilmiş-
lerdir verilen zamlar karşısında 
memurluk utanılacak acınacak 
bir meslek olmuştur. Memur-
lar memur olduğuna pişman 
edilmişlerdir, yetkisiz etkisiz 
ve yandaş sendikanın olduğu 
yerde memur sorunlarının 
çözüleceğine inanmıyoruz, 
nasıl inanacağız dört kişilik bir 
ailenin yoksulluk sınırı  26 bin, 
dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 
8 bin lira olmuştur. hala memu-
ra yapılan maaş artışını alkış-

layan sendika başkanları var 
biz bunlara nasıl inanacağız. 
Enflasyon yalnızca Aralık ayın-
da %1,18 arttı ve 2022 yılının 
tamamı için %64,27 oldu. 2022 
yılının ikinci altı ayında TÜFE 
%15,4 olarak hesaplandı.

Temmuz ayında memur ve 
emeklilerin maaşlarına %7 
zam yapılmıştı. Buna göre 
memur maaşları geçen altı 
ayda verilen %7 zam düşüldü-
ğünde resmi olarak %8,4 eridi. 
Böylece memur ve emeklilere 
ocak ayında %8,4 enflasyon 
farkı ortaya çıktı. Memur ve 
emekli maaşlarına ocak ayında 
yapılacak %8 artışla birlikte 
enflasyon farkı da eklendiğinde 
yalnızca %16,4 zam yapılması 
söz konusu oldu.”dedi.

Haber: Hakan ÇELEBİ

EKiZ SERT ÇIKTI
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

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

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

19. HAFTA

2022-2023 Sezonu Spor 
Toto Süper Lig İlk Yarı Fikstürü

Bordo-mavili takımın 
teknik direktörü Ab-
dullah Avcı, stoperde 

kart cezalısı olan Bartra’nın 
yerine Gbamin’i, sağ bekte 
sakat olan Hüseyin Türkmen’in 
yerine Larsen’e, sağ kanatta 
ise geçen hafta omuzundan 
sakatlanan Visca’nın yerine 
Bardhi’yi ilk 11’de sahaya 
sürdü.

Karadeniz ekibinde sakat-
lıkları bulunan Edin Visca, 
Hüseyin Türkmen, Serkan 
Asan, Dorukhan Toköz ile kart 
cezalısı olan Marc Bartra, for-
ma giyemedi. Ayrıca sakatlığı 
geçen ancak lisansı sezon 
başında çıkartılmayan Bruno 

Peres ile genç futbolcular Taha 
Altıkardeş, Emrehan Gedikli 
ve Kerem Şen de maç kadro-
sunda bulunmadı.

Trabzonspor’da sakatlığı 
nedeniyle son 3 maçta forma 
giyemeyen Stefano Denswil, 
iki stoper Hüseyin Türkmen 
ve Marc Bartra’nın yoklu-
ğunda Giresunspor maçının 
yedek kulübesinde yer aldı.
Sakatlığı düzelen ancak maç 
eksiği bulunan Denswil yedek 
soyunurken stoperde orta alan 
oyuncusu Gbamin, tercih edil-
di.Trabzonspor’un altyapıdan 
kadroya dahil ettiği isimlerden 
olan Arif Boşluk, ligde ilk kez 
bir maçın kadrosunda yer aldı.

AVCI’DAN ZORUNLU ROTASYON
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Bitexen 
Giresunspor’u konuk eden Trabzonspor, geçen 

hafta ligde 4-1 kaybettiği VavaCars Fatih 
Karagümrük maçının 11’ine göre 3 oyuncu 

değişikliğiyle sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 
17. haftasında 5 Ocak 

Perşembe günü Giresunspor’u 
ağırlayan Trabzonspor, iç 
sahada yenilmezlik serisini 
sürdürdü. Ligde 29 puanla 5. 
sırada yer alan bordo-mavili-
lerin, lider Galatasaray ile ara-
sında 7 puanlık fark bulunuyor.

Yaklaşık 2 yıldır 
evinde yenilmiyor

Bordo-mavililer, 8 Mart 
2021’de Alanyaspor’a 3-1 
kaybettiği 29. hafta maçından 
sonra sahasında 675 günlük 
sürede hiç mağlup olmadı. 
Karadeniz ekibi, söz konusu 
karşılaşmanın ardından 2020-
2021 sezonunda 6 iç saha ma-

çında 4 galibiyet, 2 beraberlik 
elde etti. Trabzonspor, şam-
piyon olduğu geçen sezon lig 
boyunca iç saha maçlarında 
hiç mağlup olmadı. Taraftarları 
önünde oynadığı 19 karşılaş-
mada 12 galibiyet, 7 beraber-
lik alan bordo-mavili ekip, iç 
sahada en fazla puan topla-
yan takımların başında geldi. 
Karadeniz ekibi, bu sezon ise 
ligde taraftarı önünde çıktığı 8 
maçta 5 galibiyet 3 beraberlik 
elde etti. Bordo-mavililer iç 
sahada 32 maçlık yenilmezlik 
serisi yakaladı.

Evinde farklı
Trabzonspor, sahasında 

Fenerbahçe karşısında aldığı 

2-0’lık galibiyetle büyük bir 
moralle zirve için önemli bir 
adım atmıştı. Deplasman-
da ise Fatih Karagümrük 
karşısında alınan 4-1’lik 
mağlubiyet büyük bir hayal 
kırıklığına yol açtı. Bu sezon 
dış sahada önemli yaralar 
alan Karadeniz ekibi evinde 
ise huzur buldu.Trabzonspor, 
Spor Toto Süper Lig’de bu 
sezon deplasmanda oynadığı 
8 maçta 3 galibiyet, 3 mağlu-
biyet ve 2 beraberlik elde etti. 
11 puan toplarken 13 puan 
kaybetti. Bordo-mavilier, 
evinde ise oynadığı 8 maçta 
5 galibiyet ve 3 beraberlik 
elde etti. 15 puan toplarken 6 
puan kaybetti

Trabzonspor, evinde gülüyor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de, yaklaşık 2 yıldır evinde yenilmiyor. 675 gündür iç 

sahada maç kaybetmeyen bordo-mavililer, Giresunspor karşısında seriyi 34 maça çıkardı Spor Toto Süper Lig’de 
geride bıraktığımız 

haftada  Sivasspor-Gala-
tasaray maçındaki karar-
larıyla gündem olan Erkan 
Özdamar’a görev verilmedi.

İKİ İSİM YOK YOK
Antalyaspor- Fenerbahçe 

maçında Kadir Sağlam, Gala-
tasaray- Ankaragücü karşı-
laşmasında Zorbay Küçük ve 
Trabzonspor- Giresunspor 
müsabakasında Ali Palabıyık 
düdük çaldılar.. Sivasspor-
Galatasaray maçını yöneten 
Erkan Özdamar ve Beşik-
taş- Adana Demirspor maçını 

yöneten Ali Şansalan’a maç 
verilmedi.

ÖZDAMAR GÜNDEM-
DEN  DÜŞMÜYOR

Sivaspor’un Galatasaray’a 
attığı golü yaklaşık 10 daki-
kalık inceleme sonrası iptal 
eden Erkan Özdamar, bu 
hafta maç alma-
dı. Özdamar’ın 
kararları sebebiy-
le Galatasaray 
ve Fenerbahçe 
olağanüstü top-
lantı düzenlemiş-
ti. Fenerbahçe 
Başkanı Ali Koç, 

“Bu hakem meselesi değil, 
memleket meselesi. Artık ba-
his mi var, ne var arka planda 
bilmiyoruz. Ülkede seçimler 
de yaklaşıyor, ortalığı karıştır-
mak niyetinde bile olabilirler” 
açıklamasında bulunmuştu. 
Galatasaray Başkanvekili 
Erden Timur da, “Biz de bu 

pozisyonun açık-
lanmasını istiyoruz. 
Verilmeyen penal-
tımızın da incelen-
mesini istiyoruz. 
Adalet arayışımız 
herkes için” ifadele-
rini kullanmıştı.

Erkan Özdamar Kesik Yedi

Türkiye Hentbol Kadınlar 
Süper Ligi’nin ilk yarısı-

nı 8 puanla 6.sırada tamam-
layan Görele’nin Sultanları 
Görele Belediyesi Spor Kulü-
bü, ikinci yarı ilk maçında ilk 
yarıda 31-29 yendiği Tekirdağ 
Süleymanpaşa Sportif A.Ş ile 
deplasmanda karşılaşacak. 

Cumartesi günü Tekirdağ 
Atatürk Spor 
Salonu’nda 
saat 15.00’de 
oynanacak 
olan ve Alpas-
lan Korkmaz 
ve Bilal Kara-
man ikilisinin 
yöneteceği 
karşılaşma 

hakkında açıklama yapan  
Görele Belediyesi Spor 
Kulübü’nün baş antrenörü 
Mehmet Ali Binen” Devre 
arası çalışmalarımızın olumlu 
geçtiğini düşünüyorum. Son 
maçta problem yaşayan 
Zeynepnur Ulukoz malesef 
operasyon geçirdiği için 3 ay 
daha aramızda olamayacak. 

Kısıtlı olan kadromuz malesef 
sıkıntılı bir durum aldı. 2.devre 
ve play of ta Genç oyuncular-
dan daha fazla yararlanmak 
durumundayız. Bu hafta 
oynayacağımız Tekirdağ maçı 
bizim için play of ta sırala-
mamızı değiştirecek bir maç 
durumunda . Kadromuzda ek-
siklik var fakat ben takımıma 

güveniyorum. 
Tüm hazırlık-
ları kazanma 
üzerine yaptık. 
Bizi zor bir 
maç bekliyor. 
Tüm sporcu-
larımın maçın 
öneminin far-
kında” dedi.

Görele’nin Sultanları  
Tekirdağ Deplasmanında



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

Ümraniyespor maçına mutlak 
galibiyet için çıkan Giresunspor, 
ortaya vasat bir futbol koyunca  
yenilmekten kurtulamadı ve bu 
sezon evindeki ilk mağlubiyetini aldı.

AÇILIŞ
TFF 1. Lig'de 8'inci haftanın açılış 

maçında Adanaspor, deplasmanda 
karşılaştığı Balıkesirspor'u 3-0 
mağlup etti. Çıktığı son iki maçında 
Giresun ve Tuzla'ya kaybeden 
turuncu-beyazlılar, bu galibiyetle 
puanını 12'ye çıkarıp kötü günlere 
dur dedi. Bal-Kes ise bu sezon 
sahasındaki ilk yenilgisini yaşadı.

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

Adanaspor, 7'inci dakikada Celil 
Yüksel'in pasında Ognjen 
Ozegovic'in attığı golle 1-0 öne 
geçti. 19'da bir kez daha sahneye 
çıkan Sırp golcü, skoru 2-0 yaptı. 
Ozegovic, 8'inci maçında 5 gole 
ulaştı. Maçta son sözü 90+2'de 
Berkan Fırat söyledi ve Adanaspor 3 
puanın sahibi oldu.

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. 
Mücadeleyi Ümraniyespor 22. 
dakikada Gökhan Süzen'in attığı gol 
ile 1-0 kazandı ve zorlu 
deplasmandan 3 puan ile döndü.

Ligde bir maçı ertelenen 
Giresunspor 6 maçta 3 galibiyet 1 
mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti 
ve 11 puanda kaldı. Çotanaklar, bu 
sezon evinde ilk kez kaybetti.Bu 
mücadeleye kadar 7 maçta sadece 
1 kez 3 puana ulaşan 
Ümraniyespor'un 4 mağlubiyet, 2 
beraberliği bulunuyordu. Bu sonuçla 
puanını 8'e yükseltti.

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

TFF 1. Liginde 8 hafta geride kaldı.  3 karşılaşma ertelenirken temsilcisimiz Giresunspor, bu sezon 
evinde ilk kez yenildi. 15 golün atıldığı ligde  maç fazlası ile İstanbulspor lider durumda bulunuyor.

Boluspor'u 4-2 mağlup etti. Bursa 
Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 
oynanan mücadelede ev sahibi 
Bursaspor'un gollerini 21 ve 51. 
dakikalarda 18 yaşındaki Ali Akman, 
38. dakikada 20 yaşındaki Burak 
Kapacak, 86. dakikada 19 yaşındaki 
Batuhan Kör attı.

Konuk Beypiliç Boluspor'un 
gollerini ise 8. dakikada Muhammed 
Bayır ve 72. dakikada ise Melih 
Okutan kaydetti.

Bu sonuçla Bursaspor puanını 10 
'a çıkarırken kötü gidişata "dur" 
diyemeyen Boluspor 3 puanda kaldı.

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti. 
Misafir ekip, 29. dakikada Çekdar'ın 
golüyle 3 puanı hanesine yazdırırken 
Eskişehir'in beraberlik çabaları 
yeterli olmadı. Ligde henüz galibiyeti 

bulunmayan Eskişehirspor, bu 
sonuçla üst üste 3. mağlubiyetini 
aldı; Akhisar ise art arda 2. 
galibiyetini elde edip 12 puana 
yükseldi. Akhisar bu hafta Bolu ile 
karşılaşacak.

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

İstanbulspor, Ankara Keçiörengücü 
deplasmanına çıktı. 37. dakikada 
İrfan Akgün'ün sağdan ortasına iyi 
yükselen Samet Akaydın kafayı 
vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. 
77. Dakikada soldan ceza sahasına 
giren Abazaj iki kişi arasından 
çıkamayınca hakem penaltı 
noktasını gösterdi. Onur Ergün 
beyaz noktadan fileleri sarsmayı 
başardı: 1-1. İstanbulspor kalan 
dakikalarda rakip kaleye yüklendi 
fakat sonuç değişmedi. 

                       (Devamı 5'te)

Sanayispor'un başarısı adına ter 
döken isimlerin başında gelen Kulüp 
Başkanı Fuat Köse, pandeminin 
amatör kulüpleri olumsuz yönde 
etkilediğini ve Federasyon 
tarafından yapılan açıklamaların 
kendilerini tatmin etmediğini 
söyledi.

Hem Erkekler hem de Kadınlar  
futbol liglerinde yer aldıklarını 
kaydeden Köse " Çok sayıda  
oyuncumuz var. Bu kardeşlerimizi 
çalıştıran Teknik adamlar var. 
Hepsinin beklentisi liglerin 
başlatılması yönünde. Uzun 
zamandır futbol oynamadılar ve her 
geçen gün onların aleyhine işliyor. 
Futbol Fedarasyonu son olarak Ocak 
ayını işaret etti ama ortada net bir 
durum yok. Hastalık sürekli olarak 
ilerliyor. Herkesin kafası 

Bölgesel Amatör Ligde, bu sezon 
hedefini şampiyonluk olarak 
belirleyen ve 3. Lige çıkmayı 
kafasına koyan Görelespor, 
transferde önemli yol kat etmesine 

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

Tekirdağspor'u yenerek, ligdeki 
Bandırma sınavı öncesinde moral 
bulmak arzusunda

Giresunspor, Ziraat Türkiye 
Kupası 3. Kademe müsabakasında 
karşılaşacağı Tekirdağspor'u hafife 
almıyor.

Yeşil-beyazlılarda Basın Sözcüsü 
Ferhat Karademir,  bugün  misafir 
edecekleri Tekirdağspor'u yenerek 
Ziraat Türkiye Kupası'nda yollarına 
devam etmek istediklerini 
kaydederek; “Kupa maçlarının 

havası her zaman farklı olmuştur. 
Alt liglerdeki takımlar zaman zaman 
sürpriz sonuçlara imza atmakta. 
Ancak buna izin vermeyeceğiz ve 
Tekirdağspor'u eleyerek kupada 
gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz” 
dedi.

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

bu yana formayı sırtına 
geçiremeyen yabancılardan 
Madinda ile Marko Milinkovic'in 
özleminin Tekirdağspor ile yapılacak 
karşılaşmada sonlanacağı sanılıyor.

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

Madinda ve Milinkoviç'e ilk 11'de 
görev vermesi bekleniyor. Öte 
yandan ilk iki karşılaşmada görev 
yaptıktan sonra kadro yapamayan 
Helder'in de bu maçta oynatılacağı 
sanılıyor.

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

karşılaşmada orta hakem olarak 
Eskişehir'den Klasman Hakemi 
Semih Kurt'u görevlendirdi. Kurt'un 
yardımcılıklarına yine Eskişehir'den 
Fatih Pazı ile Sakarya'dan Oğuzhan 
Yiğit Karpuz atandı. Dördüncü 
hakem olarak da Kocaeli'den Ömer 
Tolga Güldibi görevlendirildi.

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

karışık.Ligler böyle giderse Ocak 
ayında zor başlar. Her beraber 
bekleyip göreceğiz" dedi.

Köse, İzmir ve çevresinde 

meydana gelen depremde 
hayatlarını kaybedenlere  başsağlığı 
dileklerini sunarken Yaralanan 
vatandaşlara ise acil şifalar diledi.

YARIM KALAN MÜJDE !
rağmen liglerin start almaması 
yüzünden diğer kulüpler gibi 
bekleyişte.

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

3.Lige  yükselemeyen Yeşil- 
beyazlılar, 2020-2021 sezonu için 
kadrosuna güçlü isimleri katmış ve 
rakiplerine gözdağı vermişti.

Görelespor Yönetimi Futbol 
Federasyonundan gelecek müjdeli 
haberi beklerken Ocak ayının 
söylenmesi ancak tam olarak  bir 
tarihin verilememesi müjdeninde 
yarım kalmasına neden oldu.

Sayfa: 67 Ocak 2023 Cumartesi

 

 

 

GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

Ümraniyespor maçına mutlak 
galibiyet için çıkan Giresunspor, 
ortaya vasat bir futbol koyunca  
yenilmekten kurtulamadı ve bu 
sezon evindeki ilk mağlubiyetini aldı.

AÇILIŞ
TFF 1. Lig'de 8'inci haftanın açılış 

maçında Adanaspor, deplasmanda 
karşılaştığı Balıkesirspor'u 3-0 
mağlup etti. Çıktığı son iki maçında 
Giresun ve Tuzla'ya kaybeden 
turuncu-beyazlılar, bu galibiyetle 
puanını 12'ye çıkarıp kötü günlere 
dur dedi. Bal-Kes ise bu sezon 
sahasındaki ilk yenilgisini yaşadı.

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

Adanaspor, 7'inci dakikada Celil 
Yüksel'in pasında Ognjen 
Ozegovic'in attığı golle 1-0 öne 
geçti. 19'da bir kez daha sahneye 
çıkan Sırp golcü, skoru 2-0 yaptı. 
Ozegovic, 8'inci maçında 5 gole 
ulaştı. Maçta son sözü 90+2'de 
Berkan Fırat söyledi ve Adanaspor 3 
puanın sahibi oldu.

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. 
Mücadeleyi Ümraniyespor 22. 
dakikada Gökhan Süzen'in attığı gol 
ile 1-0 kazandı ve zorlu 
deplasmandan 3 puan ile döndü.

Ligde bir maçı ertelenen 
Giresunspor 6 maçta 3 galibiyet 1 
mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti 
ve 11 puanda kaldı. Çotanaklar, bu 
sezon evinde ilk kez kaybetti.Bu 
mücadeleye kadar 7 maçta sadece 
1 kez 3 puana ulaşan 
Ümraniyespor'un 4 mağlubiyet, 2 
beraberliği bulunuyordu. Bu sonuçla 
puanını 8'e yükseltti.

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

TFF 1. Liginde 8 hafta geride kaldı.  3 karşılaşma ertelenirken temsilcisimiz Giresunspor, bu sezon 
evinde ilk kez yenildi. 15 golün atıldığı ligde  maç fazlası ile İstanbulspor lider durumda bulunuyor.

Boluspor'u 4-2 mağlup etti. Bursa 
Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 
oynanan mücadelede ev sahibi 
Bursaspor'un gollerini 21 ve 51. 
dakikalarda 18 yaşındaki Ali Akman, 
38. dakikada 20 yaşındaki Burak 
Kapacak, 86. dakikada 19 yaşındaki 
Batuhan Kör attı.

Konuk Beypiliç Boluspor'un 
gollerini ise 8. dakikada Muhammed 
Bayır ve 72. dakikada ise Melih 
Okutan kaydetti.

Bu sonuçla Bursaspor puanını 10 
'a çıkarırken kötü gidişata "dur" 
diyemeyen Boluspor 3 puanda kaldı.

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti. 
Misafir ekip, 29. dakikada Çekdar'ın 
golüyle 3 puanı hanesine yazdırırken 
Eskişehir'in beraberlik çabaları 
yeterli olmadı. Ligde henüz galibiyeti 

bulunmayan Eskişehirspor, bu 
sonuçla üst üste 3. mağlubiyetini 
aldı; Akhisar ise art arda 2. 
galibiyetini elde edip 12 puana 
yükseldi. Akhisar bu hafta Bolu ile 
karşılaşacak.

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

İstanbulspor, Ankara Keçiörengücü 
deplasmanına çıktı. 37. dakikada 
İrfan Akgün'ün sağdan ortasına iyi 
yükselen Samet Akaydın kafayı 
vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. 
77. Dakikada soldan ceza sahasına 
giren Abazaj iki kişi arasından 
çıkamayınca hakem penaltı 
noktasını gösterdi. Onur Ergün 
beyaz noktadan fileleri sarsmayı 
başardı: 1-1. İstanbulspor kalan 
dakikalarda rakip kaleye yüklendi 
fakat sonuç değişmedi. 

                       (Devamı 5'te)

Sanayispor'un başarısı adına ter 
döken isimlerin başında gelen Kulüp 
Başkanı Fuat Köse, pandeminin 
amatör kulüpleri olumsuz yönde 
etkilediğini ve Federasyon 
tarafından yapılan açıklamaların 
kendilerini tatmin etmediğini 
söyledi.

Hem Erkekler hem de Kadınlar  
futbol liglerinde yer aldıklarını 
kaydeden Köse " Çok sayıda  
oyuncumuz var. Bu kardeşlerimizi 
çalıştıran Teknik adamlar var. 
Hepsinin beklentisi liglerin 
başlatılması yönünde. Uzun 
zamandır futbol oynamadılar ve her 
geçen gün onların aleyhine işliyor. 
Futbol Fedarasyonu son olarak Ocak 
ayını işaret etti ama ortada net bir 
durum yok. Hastalık sürekli olarak 
ilerliyor. Herkesin kafası 

Bölgesel Amatör Ligde, bu sezon 
hedefini şampiyonluk olarak 
belirleyen ve 3. Lige çıkmayı 
kafasına koyan Görelespor, 
transferde önemli yol kat etmesine 

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

Tekirdağspor'u yenerek, ligdeki 
Bandırma sınavı öncesinde moral 
bulmak arzusunda

Giresunspor, Ziraat Türkiye 
Kupası 3. Kademe müsabakasında 
karşılaşacağı Tekirdağspor'u hafife 
almıyor.

Yeşil-beyazlılarda Basın Sözcüsü 
Ferhat Karademir,  bugün  misafir 
edecekleri Tekirdağspor'u yenerek 
Ziraat Türkiye Kupası'nda yollarına 
devam etmek istediklerini 
kaydederek; “Kupa maçlarının 

havası her zaman farklı olmuştur. 
Alt liglerdeki takımlar zaman zaman 
sürpriz sonuçlara imza atmakta. 
Ancak buna izin vermeyeceğiz ve 
Tekirdağspor'u eleyerek kupada 
gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz” 
dedi.

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

bu yana formayı sırtına 
geçiremeyen yabancılardan 
Madinda ile Marko Milinkovic'in 
özleminin Tekirdağspor ile yapılacak 
karşılaşmada sonlanacağı sanılıyor.

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

Madinda ve Milinkoviç'e ilk 11'de 
görev vermesi bekleniyor. Öte 
yandan ilk iki karşılaşmada görev 
yaptıktan sonra kadro yapamayan 
Helder'in de bu maçta oynatılacağı 
sanılıyor.

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

karşılaşmada orta hakem olarak 
Eskişehir'den Klasman Hakemi 
Semih Kurt'u görevlendirdi. Kurt'un 
yardımcılıklarına yine Eskişehir'den 
Fatih Pazı ile Sakarya'dan Oğuzhan 
Yiğit Karpuz atandı. Dördüncü 
hakem olarak da Kocaeli'den Ömer 
Tolga Güldibi görevlendirildi.

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

karışık.Ligler böyle giderse Ocak 
ayında zor başlar. Her beraber 
bekleyip göreceğiz" dedi.

Köse, İzmir ve çevresinde 

meydana gelen depremde 
hayatlarını kaybedenlere  başsağlığı 
dileklerini sunarken Yaralanan 
vatandaşlara ise acil şifalar diledi.

YARIM KALAN MÜJDE !
rağmen liglerin start almaması 
yüzünden diğer kulüpler gibi 
bekleyişte.

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

3.Lige  yükselemeyen Yeşil- 
beyazlılar, 2020-2021 sezonu için 
kadrosuna güçlü isimleri katmış ve 
rakiplerine gözdağı vermişti.

Görelespor Yönetimi Futbol 
Federasyonundan gelecek müjdeli 
haberi beklerken Ocak ayının 
söylenmesi ancak tam olarak  bir 
tarihin verilememesi müjdeninde 
yarım kalmasına neden oldu.

Sayfa: 628 Kasım 2020 Cumartesi

Deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Giresunspor 
bu zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılacağına inanıyor.

Zirve yarışına ortak olmak isteyen Giresunspor,
deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçına galibiyet 
parolası ile hazırlandı. Karşılaşmayı Manisa Bölgesi 
Hakemlerinden  Koray Gençerler yönetecek

‘YUREGiMiZi
KOYACAGIZ’
Giresunspor Teknik patronu Hakan Keleş, ligde 

verdikleri mücadelede zaman zaman puan ka-
yıpları yaşadıklarını belirterek, şunları aktar-

dı: “Önümüzde uzun bir maraton var, bizler bu süreç-
te yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürerek hazır-
lıklarımızı yapıyoruz. Yaşadığımız bazı zor-
luklara rağmen takımımızın uzun yıl-
lardır elde ettiği en iyi puanları top-
lamayı başardık ve çok daha iyisi-
ni de başarabileceğimizi düşünüyo-
rum. İstanbulspor maçı zor geçe-
cek.Bunun bilincindeyiz. Yüreğimizi 
ortaya koyarak 3 puanı almaya çalı-
şacağız. Bu noktada taraftarlarımız-
dan bizlere olan desteklerini esir-
gememesini ve bize güvenme-
sini istiyorum. Biz inancımız-
la ve mücadelemizle herke-
sin arzuladığı Süper Lig’e 
çıkacağız.”

SAKATLIK
Sağ arka adale-

sinde zorlanmaya 
bağlı ağrı oluşan Ib-
rahima Balde’nin te-
davisine kulüp sağ-
lık ekibi tarafından 
yapıldığını  da bildi-
ren Keleş, bu oyuncu-
nun İstanbulspor karşı-
laşmasına yetiştirilmeye çalı-
şıldığını kaydetti.

6 PUANLIK MAÇ
Rakibin de kendileri gibi 

Süper Lig mücadelesi verdiği-
ni ifade eden  Giresunspor Ba-
sın Sözcüsü Ferhat Karademir; 
“Altı puanlık bir maç olacak. 
Kazanarak geçen hafta kaybet-
tiğimiz iki puanın telafisini yap-
mak istiyoruz. Hakem hatala-
rından dolayı canımız yanmaya 
başladı. Bizler maçlarımızı yöne-
tecek hakemlerden adilce düdük 
çalmalarını bekliyoruz. Hakem  
hataları değil, maçlarda ortaya 
konulan oyunlar ve skorlar konu-
şulsun. Kimsenin canı yanma-
sın. İstanbulspor her takım için 
zor bir deplasman. İnşallah ka-
zanan taraf olacağız. Bunu ba-

şaracak güçteyiz” şeklinde konuştu. 

GENÇERLER YÖNETECEK
İstanbulspor-Giresunspor karşılaşmasında düdük Ma-

nisa Bölgesi hakemlerinden Koray Gençerler’de olacak. 
Gençerler’e İzmir Bölgesi hakemlerinden Baran Eraslan ile 
Ankara Bölgesi hakemlerinden Utku Tunavelioğlu yardım-

cılık yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise 
Kırklareli Bölgesi’nden Ömer Şivka görev alacak.

3 DEPLASMAN
Giresunspor ligde peş peşe oynayacağı 

dört maçın üçünü deplasmanda oynaya-
cak. Bu hafta sonu İstanbulspor deplas-

manına gidecek olan Yeşil-beyazlı 
ekip ardından Çarşamba günü 

ise İzmir’de Altay ile ertele-
me maçı yapacak. 5 Aralık’ta 

Eskişehirspor’a ev sahipliği 
yapacak olan Çotanaklar 
ardından Ankara’da Ke-
çiörengücü ile kozlarını 
paylaşacak.

CEZA
Profesyonel Fut-

bol Disiplin Kurulu, 
Giresunspor’a 24 bin 
TL para cezası verdi. 

Kurul yaptığı son toplantıda 
Samsunspor ile geçtiğimiz Pa-
zar akşamı iç sahada oynanan 
müsabakada protokol tribünü-
ne talimatta belirlenen sayıdan 
fazla kişinin alınmasından dolayı 
Yeşil-beyazlı kulübü 24 bin TL ile 
cezalandırdı.

TEST
Giresunspor’da 3 futbol-

cu Covid-19’a yakalandı. İs-
tanbulspor maçı öncesinde zo-
runlu koronavirüs testi yaptı-
ran Yeşil-beyazlı  ekipte 3 oyun-
cun testinin pozitif çıktığı açık-
landı. Kulüpten yapılan bilgilen-
dirmede şu ifadelere yer verildi: 
“25 Kasım Çarşamba günü tüm  
futbolcularımız ve teknik ekibi-
mize gerçekleştirilen Covid-19 
testlerinde 3 futbolcumuzun 
sonucu pozitif çıkmıştır. Ka-
muoyuna saygı ile duyururuz”

Bursaspor, bu se-
zon çıktığı 12 resmi 

müsabakanın tümünde gol sevinci yaşa-
yarak geçen seneyi geride bıraktı. Yeşil beyaz-

lılar, 2019-2020 sezonunun ilk 11 resmi maçında 
rakip fileleri sarsmıştı.Transfer yasağını kaldırama-

sa da oynadığı futbolla tüm Türkiye’nin dikkatini üzeri-
ne çeken Bursaspor, gol yollarındaki başarısına devam 

ediyor. Yeşil beyazlı takım son olarak Türkiye Kupası’nda 
1922 Konyaspor’u 1-0 mağlup ederek tur atlamış-

tı. Bursaspor bu müsabaka ile birlikte gol zincirini de 
12’ye çıkarttı. Yeşil beyazlı ekip bu sezon çıktığı 12 

resmi maçta da gol sevinci yaşamayı başardı. 
Bursaspor, 2019-2020 sezonuna da aynı 

şekilde giriş yapmış ancak gol zin-
ciri 11 maç sürmüştü. 

12 RESMi 
MÜSABAKADA 
GOL ATTILAR !

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez 
Hakem Kurulunun (MHK) hakem gelişim 

programları çerçevesinde planlanan mentorluk 
çalışmaları devam ediyor.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, çalışmalar 
kapsamında UEFA mentoru ve FIFA eğitimcisi Jorn 

West Larsen ile hakem gelişim danışmanı Burçin Keskin, 
geçen hafta oynanan üç müsabakayı izleyerek maç analizi top-

lantıları gerçekleştirdi. Toplantılarda maçların görüntüleri üzerinden 
modern hakemlik teknikleri ile ilgili detaylı örneklemeler yapılarak, ha-

kemlerin daha önceki performansları ile karşılaştırılıp gelişimleri takip edildi.Çalışmalar 
kapsamında TFF 1. Lig’de Giresunspor-Yılport Samsunspor maçını yöneten Burak Pak-
kan, Süper Lig’de Trabzonspo-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının hake-
mi Erkan Özdamar ve Galatasaray- Hes Kablo Kayserispor müsabakasının hakemi Tur-

gut Doman’ın performansları değerlendirmeye alındı.

PAKKAN’I DEĞERLENDiRDiLER

MORALİNİ DÜZELTTİ
Geçen hafta deplas-

manda farklı mağlup olan 
Trabzonspor, Dört haftadır 
mağlup olmayan Gire-
sunspor’u evinde ağırladı.  
Dört haftadır çıkış yaka-
layan Giresunspor, Borja 
Sainz’den yoksun olarak 
sahada yer aldılar. Oyuna 
başlayan taraf Giresunspor 
olmasına rağmen  erken 
top kayıpları nedeniyle 
Trabzonspor’un baskısını 
artırdı.  Trabzonspor bas-
kısını kırmak için ayağa 
top yapmaları gerekirken 
top kayıpları nedeniyle 
Trabzonspor’un baskıyla 
karşılaştılar. Giresunspor’lu 
futbolcular  ayaklarında topu 
çabuk çıkaramadıklarından 
Trabzonspor’un baskısı arttı. 

Kontrataktan Trabzonspor 
alanına giren Giresunspor’lu 
futbolcusu Kuvars’ın şutu 
kornere çıktı. Giresunspor’lu 
futbolcuların hücum yapar-
ken yaşadıkları top kayıp-
ları Trabzonspor’a hücum 
olanağı tanıdı. Serginho’nun 
klas hareketleri sonucu attığı 
ortaya kafa vuramayarak 
pozisyon kaybettiler. Ser-
ginho’nunyine klas hare-
ketleri sonucu attığın pası 
değerlendiremediler. İlk otuz 
dakika içinde gücünü hisset-
tiren bir Giresunspor izlendi. 
Ancak Serginho sakatlana-
rak sahayı terketti.

Trabzonspor’un kazandığı 
korner, Kaleci Onurcan’ın 
boşa çıkması neticesinde 
topun Bajic’in kafasına vur-
ması Trabzonspor’un golü  
olarak fileleri havalandırdı.  
Şansızlık neticesi gol yiyen 
Giresunspor, ikinci talih-
sizliği Serginho’nun şansız 
bir şekilde sakatlanması 
sonucu sahayı terk etmek 

zorunda kaldı. Galip duruma 
geçen Trabzonspor baskısı-
nı artırarak ikinci gol arama-
ya başladı. Giresunspor’lu 
futbolcuların baskı nedeniyle 
ters vuruşunu Kaleci Onur-
can kurtardı.

Serginho, sakatlanma-
dan önce oynadığı zaman 
içerisinde Trabzonspor de-
fansını çok zorladı. Yaptığı 
hücumlarda attığı paslardan 
arkadaşları faydalanama-
dılar. Serginho sakatlanıp 
çıktıktan sonra forvette top 
tutan ve hücuma kalkarak 
pozisyon hazırlayan kimse 
kalmadı.

Hatalı paslaşmalar 
avantajdan çok dezavan-
taja döndü. Giresunspor’lu 
futbocular pas yapmakta 
zorlandılar. Giresunspor’lu 
futbolcular topu ayaklarında 
tutamadıklarından top kayıp-
ları yaşayarak rakibine daha 
fazla pozisyon bulmalarını 
sağladılar. Onurcan peş 
peşe Trabzonspor’un pozis-
yonlarını  olağanüstü kur-
tarmasına rağmen Gomez 
Trabzonspor’un ikinci golünü 
attı.  İkinci golden sonra 
oyun disiplini kalmayan 
Giresunspor’lu futbolcular, 
Tranzonspor’un baskısını 
kıramadı. Üçüncü golü atan 
Trabzonspor, Karagümrük 
mağlubiyetini unutturdu.  

Bireysel hatalar sonucu 
belirledi. Oyunun sonuna 
doğru her iki takımda top ka-
yıpları yaşadı. Hatalı çıkışı 
nedeniyle hatalı gol yiyen 
Onurcan, üç gol yemesine 
rağmen yaptığı kurtarışlarla 
farkın daha fazla açılması-
nı önledi. Trabzonspor’un 
moralini düzeltirken, Gire-
sunspor’un dört hafta sonu 
morali bozuldu..

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

Spor Toto Süper 
Lig’in 17. haftasında 
deplasmanda Trab-

zonspor’a 3-0 mağlup olan 
Giresunspor’da teknik direk-
tör Hakan Keleş, iki senedir 
içerde mağlup olmayan takıma 
karşı oynamanın zor olduğunu 
belirterek, “İki senedir içeride 
mağlup olmayan Trabzonspor 
karşısında burada oynamak 
zordu. Yenemiyorsak, yenil-
memek bizim için önemliydi. 
İyi gidişatımızı devam ettirmek 
istiyorduk. İlk 70 dakikada 
oynadığımız oyun bizim için 
olumluydu. İki tane duran top-
tan yediğimiz gol bizi bayağı 
sıkıntıya soktu. Bizim çok 
çalışmamıza rağmen Trab-
zonspor’un en güçlü olduğu 
yerden sıkıntı yaşadık. Duran 
toplarla sıkıntıya girdik. Oyun-
cu değişikliklerinden sonra 
Trabzonspor’un kadro kalitesi 
ortaya çıktı. Oyun git-gele 
döndü. Kopmuştuk. 3-0 yenil-
dik üzgünüz. Önümüzde bir 
Ümraniyespor maçı var. Onu 
kazandığımız zaman istedi-
ğimiz puan hedefine ulaşmış 
olacağız” dediKeleş, “Buraya 

kadar gelip bizi destekleyen 
taraftarlarımıza galibiyet he-
diye edemediğimiz için üzgü-
nüz. Onlara da destekleri için 
teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı.

TRABZONSPOR 
CEPHESİ

Trabzonspor’un teknik 
direktörü Abdullah Avcı, yeni 
yıl itibarıyla yeni başlangıçlar 
için önemli galibiyet aldıklarını 
söyledi.

Avcı, maçın ardından dü-
zenlenen basın toplantısında, 
Giresunspor’un yörenin takımı 
olduğunu belirterek, “Hakan 
hocayla beraber istikrarlı şe-
kilde bir alt ligden beri önemli 
işler yapıyorlar. Son 4 maçta 
10 puan topladılar. Galatasa-
ray, Fenerbahçe’yi İstanbul’da 
yenmişler. Oyun stratejilerini 
iyi uyguluyorlar. Biz de geçen 
hafta dramatik mi talihsiz gün 
mü dersiniz, kırılma maçı 
oynadık. O maçın üzerinde 
çalışarak yeni yıl itibarıyla 
yeni başlangıçlar için önem-
li galibiyet aldık.” şeklinde 
konuştu.

Hedef İçin 3 Puan Şart
Giresunspor Teknik adamı Hakan Keleş, Trabzonspor’a kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtirken, 

hafta sonu oynanacak olan Ümraniyespor maçının mutlaka kazanılması gerektiğini ifade etti

Spor Toto Süper Lig’in 17. 
haftasında 5 Ocak Per-
şembe günü saat 20: 00’de 
Trabzonspor, Giresunspor’u 

konuk etti. Şenol Güneş Spor 
Kompleksi Akyazı Stadyu-
munda oynanan  karşılaşmayı 
Ali Palabıyık yönetti. Yardım-
cılıklarını ise Murat Tuğberk 
Curbay ve Murat Altan yaptı.

Trabzonspor ile Gire-
sunspor, Süper Lig tarihinde 
bu  müsabaka öncesi  toplam-
da 8 kez karşı karşıya gelmiş-
ti. Trabzonspor 3, Giresunspor 
ise 1 maçtan galibiyetle ayrıl-
dı. 4 maçta ise eşitlik bozul-
madı. Söz konusu maçlarda 
bordo-mavililer 9, yeşil-beyazlı 
ekip ise 6 gol attı.Trabzonspor 
da evinde oynadığı 4 maçın 
2’sini kazandı. 2 maçtan ise 
beraberlikle ayrıldı. Bordo-ma-
vililer evinde oynadığı maçlar-
da 7 gol atarken kalesinde ise 
3 gol gördü

Önceki gün oynanan kar-
şılaşmada ev sahibi ekip 3-0 
kazanan taraf oldu.

9. Randevunun 
galibi Trabzonspor

Ümraniyespor Maçı 
İçin Bilet Satışı Sürüyor
Giresunspor’un Pazar 

günü Ümraniyespor ile 
iç sahada oynayacağı kar-
şılaşmanın biletlerinin satışı 
devam ediyor. Buna göre 
Batı alt orta 300, Batı alt 150, 
Doğu alt 100, batı ve doğu üst 
75, kale arkaları 50, misafir 
tribün biletleri ise 65 TL’den 

satışa sunuldu. Çotanak Spor 
Kompleksi önünde bulunan 
Passolig gişesi maç günleri 
dışında hizmet vermeyecek 
olup, taraftarların Passolig iş-
lemlerini maç günleri dışında 
Atatürk Meydanı’nda bulunan 
gişeden işlemlerini yapmaları 
istendi.


