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

Giresun  Trabzon Sahil Yolu
Dereli Kavşağı No: 1 

GİRESUN

EPosta: 
bereket.gubre@hotmail.com 

SANAYi TiCARET LiMiTE ŞiRKETi
BEREKET iNSAAT

GÜNDEM
GiRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

ŞABAN KARAKAYA

İSMAİL AYDIN
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BAZI ANILAR 
HİÇ PAS TUTMAZ 
YILLAR GEÇSE DE 

UNUTULMAZ 

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

ERGÜNSA 
Orman Ürünleri İnşaat Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti.

Tel: 0454 222 0 444 - 222 0 355 Fax: 0454 222 0 328 Gsm: 0533 693 58 45
Aksu Mah. Pazar Cad. No: 74 GİRESUN
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- AKRİLİK       - MARİN KONTRAPLAK ÇEŞİTLERİ

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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Hizmet İş İl 
Başkanlığına 

Abdullah
Kaygusuz 
Getirildi

n 3’TE

İstanbul’da 2008 yılında 
kurularak faaliyete başlayan 

Tirebolu Sivil Toplum Kuruluş-
larının ortak buluşma noktasını 
oluşturan  (TİRDEF)Tirebolu Fe-

derasyonunun 7. Olağan Kong-
resi 23 Ocak 2022 Pazar günü 
yoğun bir katılımcı eşliğinde 
Üsküdar Belediyesi Altunizade 
Kültür Merkezinde gerçekleşti.

TiRDEF YENi BASKANI 
iBRAHiM AYDIN OLDU

n 3’TE

BURHAN AYHANOĞLU KUTLADI
Giresun Gümrük Müdürü Burhan 

Ayhanoğlu, Dünya Gümrük Gününü 
kutladı... Ayhanoğlu, “Türkiye’nin de araların-
da bulunduğu kurucu üyeler tarafından 1950 
yılında imzalanan anlaşmayla...         n 2’DE

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?
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Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ
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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI
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UĞUR GEZİCİ
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Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 
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GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!
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AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..
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BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

 Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 5'te) (Yazısı Sayfa 3'te

(Yazısı Sayfa 4'te

(Yazısı Sayfa 6'da)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

(Yazısı Sayfa 2'te)

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

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 4'te)

ÇIPLAK NAMAZ 
KILAN ALPEREN

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

SEVGİ VE SAYGIYI 
KÖPRÜ YAPTI 

İNSANLARA İNSANCA 
YAKLAŞTI

(Yazısı Sayfa 4’te)

1987-2016 yılları ara-
sında süren inşaatın 

ardından açılışı yapılan 
ve Karadeniz’in görkemli 
yapılarından birisi haline 
gelen Bulancak Sarayburnu 
Camii’nde, ‘Millet Bahçesi’ 
projesi ile çevre düzen-
lemesinde son aşamaya 

gelindi. 29 yıl süren inşaat 
çalışmaları neticesinde 
2016 yılında ibadete açılan 
Bulancak Sarayburnu 
Camii’nin, Bulancak İlçe 
Merkezi tarafında otoban 
ile şehir içi yolu arasında 
kalan evler istimlak edilerek 
caminin avlusuna katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edildiği 1923’den bu yana Selçuklu ve Osmanlı 
mimarisi örnek alınarak yapılan ilk cami olma özelliğini taşıyan Bulancak 

Sarayburnu Cami görenleri kendine hayran bırakıyor.

n 3’TE

BULANCAK SARAYBURNU
Camii’nde son asamaya gelindi

Batlama yöresinin 
sevilen simalarından 

Rahmi Tozlu, bölgenin 
sorunlarını takip için 
Ankara’ya gittiğini ve 
AK Parti Giresun 
Milletvekili 
Cemal Öztürk’e 
hayran kaldı-

ğını söyledi... Öztürk’ün ilin 
ağabeyi olarak her 

projeye sahip çıktı-
ğını anlatan Tozlu, 
“AK Parti kadar 

Batlama Vadisi’ne 
hizmet eden 
parti yok. AK 
Parti olmasa, 

yolumuz karayolları ayığı-
na alınmazdı. Spor salonu 
yapılmazdı. İlçe projesi için 
de ciddi şekilde çalışıyoruz. 
Bu iş kanunla olacak bir iş. 
Biz hazırlığımızı yapıp ilgili 
yerlere vereceğiz. Ama bu 
konuda gizli çalışma yapıyo-
ruz.                  n SAYFA 2’DE

OVE OVE BiTiREMEDi...
RAHMi TOZLU, OZTURK’U

Giresun Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hüseyin 

Peker, Giresun Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Hasan Çakırmeli-
koğlu’nu ziyaret etti.

4-5 Mayıs 2022 tarihlerin-
de Trabzon’da gerçekleştiri-

lecek olan 3. Doğu Karade-
niz Kariyer Fuarı’na Giresun 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ça-
kırmelikoğlu’nu davet eden 
Rektör Yardımcısı Peker, 
Giresun Üniversitesi’nin de 
paydaş olduğu fuar bu yıl 
Trabzon KTÜ ev sahipliğin-

de gerçekleştirileceğini ve 
bölge için önemli bir etkinlik 
özelliği taşıdığına değindi.

Ziyarette Giresun Üniver-
sitesi Kariyer Merkezi Müdü-
rü Öğretim Görevlisi Oktay 
Orçun Beken ile Öğretim 
Görevlisi İsmail Bayram’da 
hazır bulundu.

KARiYER GUNLERiNE DOGRU

Geri dönüşümde 
belediyenin 

başarısı 
devam ediyor

n 2’DE

Yağlıdere Belediye 
Başkanı Yaşar İbaş 
kar uyarısı yaptı. 

İbaş, “Bugünden itibaren 
Tokat’ta, zamanla Samsun’un 
doğusunun iç kesimleri, Ordu, 
Giresun ve Trabzon illerinin iç 
ve yüksek kesimlerinde yoğun 
kar yağışları bekleniyor. Genel 
olarak Çarşamba gece saat-
lerinde, Trabzon ve Giresun 

çevrelerinde, yağış bekleniyor. 
Perşembe ise sabah saatlerin-
de etkisini kaybetmesi bek-
lenen yoğun kar yağışlarıyla 
birlikte, ulaşımda aksamalar, 
buzlanma ve don, yüksek kar 
örtüsünün oluştuğu yerlerde 
çığ  riski gibi olumsuzluklara 
karşı dikkatli ve tedbirli olun-
ması gerekmektedir.” ifadeleri-
ni kullandı.

KAR UYARISI!..
YASAR iBAS’TAN 



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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BAHAR GELSEYDİ
Bahar bir gelseydi, kışta üşüdük ,

Enerji azaldı, volt’u düşürdük ,
Bu kadar soğuğa, biz de şaşırdık ,

Halkeden, yaratan, kimler ne desin ..

Yıllardır sahile, yağmadı bu kar ,
İnsan istese de, çoķ çabuk bıkar ,
Yaşlılar tedbirli, bastonla çıkar ,

Halkeden, yaratan, kimler ne desin .

Kuşlar aç kalınca, yere kıvrılmış ,
Kimileri toplu, kimi ayrılmış ,

Kendini bırakıp, kimi savrulmuş ,
Halkeden, yaratan, kimler ne desin ..

Araçlar çalışmaz, biz kaldık yaya ,
Bu durum yılda bir, çıkar ortaya ,

Buz o kadar sert ki: sanki bir kaya ,
Halkeden, yaratan, kimler ne desin .

Kendi ısınsa da, aklı komşuda ,
Yoksulun hayali, sıcak bir oda ,

Elbet bu zor günler, unutulur da ,
Halkeden, yaratan, kimler ne desin ....

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

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

BULANCAK SARAYBURNU
Camii’nde son aşamaya gelindi
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edildiği 1923’den bu yana Selçuklu ve Osmanlı mimarisi örnek alınarak 

yapılan ilk cami olma özelliğini taşıyan Bulancak Sarayburnu Cami görenleri kendine hayran bırakıyor.

Bu bölgede ‘Millet Bahçe-
si’ çevre düzenlemesi ve 

otopark çalışmaları devam 
ediyor. Sarayburnu Camii’nin 
bu alanında ayrıca çeşitli 
hizmet binaları da yapılacak. 
Zemin kaplama çalışmalarının 
%90’ı biten avlunun Bulancak 
şehir içi yolu tarafında kalan 
bölümüne de oldukça güzel bir 
şadırvan yapıldı.

Bulancak Sarayburnu 
Camii ve Külliyatını Yaptırma 
ve Yaşatma Derneği yetkilisi; 
“Sarayburnu Camisi’nin temeli 
1987 yılında atıldı. Cumhuriyet 
tarihinin ilk kesme taş eseri 
olan bir camisidir. İstanbul 
Büyükşehir Belediye binası-
nın karşısındaki Şehzadebaşı 
Camisi’nden bire bir örnek 
alınarak yapılmıştır. Yani ca-
mimizde Osmanlı ve Selçuklu 
özellikleri vardır. Caminin ana 
girişindeki süslemeler, Sivas’ın 
Divriği İlçesi’ndeki Divriği Ca-

misi’nin aynısıdır.
Camimizin avlusuna inşaat 

bitiminden sonra yapımına baş-
ladığımız şadırvana su getirme 
sürecimiz 3 yıllık zamanımızı 
aldı. Şadırvana gelen suyun 
kaynağı Bulancak İlçesi Kovanlık 
Beldesi’ne bağlı Güzelyurt Kö-
yü’dür. Güzelyurt Köyü, Bulancak 

Sarayburnu Camii’ne 42 kilo-
metre mesafede ve 1300 metre 
yüksekliktedir.

Camimizin doğu tarafında 
otoban ile şehir içi yolu arasında 
kalan 34 adet konutun bulunduğu 
arazi kamulaştırıldı. 40 dönümlük 
bu alanda ‘Millet Bahçesi’ inşaatı 
başladı. Ayrıca çeşitli hizmet bi-

nalarının yanı sıra kütüphane ve 
otopark da yer alacak” dedi.

Şehzadebaşı Camii’nin ben-
zeri olan ve içinde bir de fıskiyeli 
süs havuzu bulunan Bulancak 
Sarayburnu Camii’nin kıble tespi-
tinde ilginç bir bilgiye ulaşıldı.

Dünyada çok az camiye nasip 
olacak bir tesadüfle, Bulancak 
Sarayburnu Camii’nden Mek-
ke’deki Kâbe’ye uzanan kıble 
çizgisi tam olarak Peygamber 
Efendimiz Muhammed Mustafa 
(S.A.V.)’in türbesinin üzerinden 
geçiyor. Yani Sarayburnu Ca-
mii’nden Kıble’ye (Mekke’ye) yö-
nelen bir kişi aynı zamanda Medi-
ne’de Peygamber Efendimiz’in 
(S.A.V.) Mescidi’ne de yönelmiş 
oluyor. Mimari özelliklerinin ihtişa-
mı gözleri kamaştırırken, gelişen 
teknoloji ile ortaya çıkan bu detay 
ise namaz kılan müminlere ayrı 
bir huşu katıyor.

Haber: Fatma 
BULDUK UĞURLU

Hizmet İş İl Başkanlığına 
Abdullah Kaygusuz Getirildi
Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Giresun İl Başkanlığına uzun yıllardır Giresun Belediyesinde gö-
rev yapan Abdullah Kaygusuz getirildi. Başkan yardımcılıklarına ise Davut Yıldız ve Şenel Şardağ getirildi.

Başkan Kaygusuz, temel 
hedeflerinin sendika üye-

lerinin haklarını korumak ve daha 
iyi çalışma şartlarını elde etmek 
olduğunu söyledi.

Ekonomik, sosyal ve kültü-
rel açıdan gelişimin kaçınılmaz 
olduğuna vurgu yapan Kaygusuz, 
bu gelişim esnasında işçinin 
güçlü kalması gerektiğini ifade 
ederek: “Beni bu göreve layık 
gören Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’a, Genel Başkan Yardım-
cılarımız Hüseyin Öz, Mehmet 
Keskin ve Halil Özdemir’e, genel 

merkezimize ve dava arkadaşla-
rımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 
Örgütlenmede Hak-İş’e bağlı her 
sendikanın yanında ve hizme-
tinde olacağız. Bu zor ama bir 
o kadarda onurlu bir görev. Bu 
görevi en iyi şekilde yapacağıma 
inanıyorum. Hak ararken kimse-
nin hakkına girmeyeceğimize, 
üyelerimizin daha iyi şartlarda 
çalışması için elimizden geleni 
ardımızı koymayacağımıza söz 
veriyorum” diye konuştu.

Sendika üyelerinin maddi ve 
manevi imkânlarını yükseltecek-

lerini bildiren Başkan Kaygusuz: 
“Birey, işçi güçlü olsun istiyoruz. 
Bireylerin etkinlikleri ve yetkinlik-
leri gelişsin istiyoruz. Türkiye’yi 
sosyal ağlarla, mesleki eğitim 
modelleriyle örelim istiyoruz. 
Bireylerimizin önündeki seçe-
nekleri, imkânları artırarak güçlü 
bir gelişim sağlayalım istiyoruz. 
İnşallah bu amaçla girişimlerimiz 
olacak” diyerek sözlerini şu şekil-
de tamamladı:

“Sendikal mücadelemizde, 
ilkeli, sorumlu, sendikacılık an-
layışımızdan asla sapmıyoruz. 

Birbirimizi ve ilkelerimizi sahip-
lenerek, işçi hareketinin ‘güçlü, 
farklı ve özgün’ sesi olmak, sivil 
ve demokratik bir kitle örgütü 
olmanın farkında, değişime 
açık, aklı ve bilgiyi, duygu ve 
sezgiyi doğru kullanan yenilikçi 
bir anlayışın öncüsü olmak 
iddiasındayız. Slogancılığı, 
şablonculuğu, konjonktüre göre 
pozisyon tutma kolaycılığını, 
alışkanlıkları ve ezberleri her 
fırsatta sorgulamaya ve gerek-
tiğinde cesaretle reddetmeye 
özen gösteriyoruz”

TİRDEF Başkanı Necdet 
Demirel yapmış olduğu 

açılış konuşmasında 2008 
yılından beri Tirebolu Dernek-
ler Federasyonunda görev 
yapmış tüm emeği geçen 
yöneticilere teşekkür ederek, 
dernekçiliğin kurulması kolay, 
yaşatılması zor bir uğraş oldu-
ğunun altını çizdi.

Başkan Necdet Demirel ko-
nuşmasının devamında görevi 
devraldıkları dört yıl sürecinde 
Federasyon bünyesindeki 18 
katılımcı dernek sayısını 26 ya 
çıkardıklarını, TİRDEF olarak 

Hem Giresun’un hem de Tire-
bolu’nun tarihi, kültürel değer-
lerinin ve turistik güzelliklerinin 
yaşatılması için yoğun bir 
gayret gösterdiklerini söyledi.

Başkan Necdet Demirel 
ayrıca en önemli projelerden 
biri olan Ankara Haymana’daki 
Hüseyin Avni Alparslan anı-
tının resmi açılışının yapıl-
masının ve bu konuda emek 
veren, destek sunan herkese 
teşekkürlerini ileterek, ayrıca 
kültürel değerlerin yaşatılması 
için ekonomik bağımsızlığın 
önemine değinerek bu zorlu 

kış gününde Genel Kurula 
iştirak eden tüm katılımcılara 
teşekkürlerini iletti.

İstiklal marşımızın okunma-
sının ardından Genel Kurul 
Divan Başkanlığına verilen 
önerge doğrultusunda Halit 
Keskin, Adem Takır ve Recep 
Karakoç seçilmesinin ardından 
Genel Kurula sunulan tüzük 
değişikliği önergesi oy çokluğu 
ile reddedildi.

Genel kurula, AK Parti İstan-
bul milletvekili Hasan Turan, 
Giresun Federasyonu Başkan 
Yardımcısı Ziya Yılmaz, Harşit 

Federasyonu Başkanı Temel 
Bilecen, Beykoz Giresunlular 
Derneği Başkanı Hayrullah 
Usta, Bursa Tirebolu Derneği 
Başkanı Bülent Akça, Giresun 
Medya Platformu Başkanı 
İbrahim Balcıoğlu, tarihçi yazar 
Ayhan Yüksel, spor yorumcu-
su Haldun Domaç ile delegeler 
ve Tirebolular katıldı.

TİRDEF Genel Kuruluna 
katılım sağlayan AK Parti 
İstanbul milletvekili Hasan Tu-
ran ise Genel Kurula hitaben 
yapmış olduğu selamlama 
konuşmasından, TİRDEF in 

köklü bir kuruluş olduğunun 
altını çizerek, bugüne kadar 
dernekçilik ve dayanışma ruhu 
altında birçok başarılı işe vesi-
le olduğunu belirtti.

Ak Parti İstanbul Milletvekili 
Hasan Turan ayrıca burada 
bu soğuk kış gününde gelerek 
destek veren tüm hemşerileri-
ne teşekkür ederek selamlarını 
iletti. Yapılan protokol konuş-
malarının ve Tirebolu Fede-
rasyonu Olağan Kongresi için 
gönderilen tebrik mesajlarının 
ve faaliyet raporlarının okun-
masının ardından 3 başkan 

adayının teker teker yaptığı 
konuşmalarda projelerini 
anlatarak delegelerden destek 
istediler, konuşmalar sonrası 
seçimlere geçildi

Tirebolu Federasyonu 7. 
Olağan Kongresinde İbrahim 
Aydin’in listesi 44 oy, mevcut 
başkan Necdet Demirel’i listesi 
41 oy ve Necati Yılmaz’ın liste-
si ise 28 oy aldı.

Bu oylama sonucunda 
Tirebolu Dernekler Federasyo-
nunda yeni dönem için İbrahim 
Aydın genel kuruldan yetki 
aldı.

TiRDEF YENi BASKANI 
iBRAHiM AYDIN OLDU

TİREBOLU DERNEKLER FEDERASYONU (TİRDEF) GENEL KURULU YAPILDI
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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 
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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)
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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.
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(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

20,40

400.00
200.00

Sayfa Sekreteri (Editör)
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Geri Dönüşümde 
Belediyenin Başarısı 

Devam Ediyor

Giresun Belediyesi 
‘Sıfır Atık’ hedefine 

ulaşabilme adına başlattığı 
çalışmalara ve yeni projeler 
üretmeye devam ediyor.

‘Sıfır Atık’ hedefine ulaşa-
bilme adına başlattığı çalış-
malara devam eden Giresun 
Belediyesi, geri dönüşümde 
başarılı sonuçlara imza 
atıyor. Ekipler, geri dönüşüm 
çalışmaları kapsamında kâğıt, 
plastik, metal, cam, atık pil, 
tekstil, tıbbi atık ve bitkisel 
atık yağ olmak üzere atık 
olmak üzere farklı türde atığı 
kaynağında ayrı topluyor.

Ayrıştırılabilir ‘Geri Dönü-
şüm Seferberliği’ kapsamda 
2021 yılı içerisinde şu rakam-
lar elde edildi:

Atık- kağıt, karton: 
1.846.902 kg, atık plastik: 
291.300 kg, atık cam: 8000 
kg, bitkisel atık yağ: 23.390 
kg, tekstil atık: 99.135 kg, atık 
pil: 734 kg, tıbbi atık: 598.014 

kg, evsel atık ilaç: 995,5 kg.
Geri dönüşümle hem ülke 

ekonomisine büyük kazanç 
sağladıklarını hem de gelecek 
nesillere daha yaşanabilir bir 
çevre bırakmak istediklerine 
dikkat çeken Giresun Bele-
diye Başkanı Aytekin Şenli-
koğlu, “Oluşturduğumuz araç 
ve ekipmanla birlikte daha 
güzel yarınlara ulaşmamız 
için geri dönüşüme ayrı bir 
önem veriyoruz. Doğayı ve 
çevreyi korumak için sürekli 
yeni projeler üretiyoruz. Geri 
dönüşümleri, geriye döndürü-
lebilecek her türlü atığı kendi 
üzerimize almak adına baş-
lattığımız çalışmalar devam 
ediyor. Çalışmalarla gelecek 
nesillere daha temiz Giresun 
ve daha yaşanabilir bir çevre 
bırakacağız. Hepimizin hayal 
ettiği ve gelecek kuşaklarımı-
za güzel ve daha da yaşa-
nabilir bir Giresun bırakmak 
istiyoruz.” dedi.

BURHAN AYHANOĞLU KUTLADI
n 1’DEN DEVAM

kurulan Dünya Gümrük 
Örgütü, o zaman ki adıyla 

Gümrük İşbirliği Konseyi ilk 
toplantısı 26 Ocak 1953 tarihin-
de 17 Avrupa ülkesinin katılı-
mıyla Brüksel’de yapılmıştır. 
Bugün, uluslararası ticaretin 
%98’ini gerçekleştiren 182 
üyeye sahip olan Örgüt, 1994 
yılındaki Konsey toplantısında, 
Dünya Gümrük Örgütü adının 
kullanılmasına karar vermiştir.  
Örgütün ilk toplantısını yaptığı 
26 Ocak günü, üye ülkelerde 
Gümrüklerin işleyişi hakkında 
farkındalığı arttırmak amacıyla 
“Dünya Gümrük Günü” olarak 
kutlanmaktadır.

Bakanlığımız misyonu Sürdü-
rülebilir, ekonomik büyümeye ve 
toplumsal refaha katkı sağlamak 
amacıyla; ihracatçılarımızı ve 
girişimcilerimizi destekleyerek 

rekabet gücünü ve uluslararası 
ekonomik ve ticari işbirliğini artı-
racak, üretici ve tüketiciyi koru-
yacak etkin, hızlı ve insan odaklı 
ticaret ve gümrük politikaları 
oluşturarak yenilikçi ve katılımcı 
bir yaklaşımla gerçekleştirmek, 
uygulamak ve koordine etmek ve 
Bakanlığımızın yeni stratejik te-
ması olan DGÖ tarafından 2022 
yılı için belirlenen Veri Kültürünü 
Benimseyerek ve Veri Ekosis-
temi Oluşturularak Gümrükte 
Dijital Dönüşümün Arttırılması, 
yasal ticareti mümkün olduğunca 
kolaylaştırmak, yasa dışı ticareti 
en modern yaklaşımlarla engel-
leyerek ekonomik kalkınmada 
güvenli bir iş ortamı oluşturmak 
amacıyla gelişime açık, insan 
odaklı, güven esaslı ve çevreye 
saygılı çalışma yürütülmektedir.

Müdürlüğümüzden 2021 
yılında, 160.814.843,36 USD 

ithalat, 459.421.950,67 USD 
ihracat yapılmıştır. Ayrıca 
103,965.000,84- USD transit 
ticaret yapılmış olup, Toplam iş-
lem hacmimiz 724.001.794,87,- 
USD olarak gerçekleşmiştir.  
Gerek pandemi gerekse de 
tüm dünyada meydana gelen 
ekonomik durgunluğa rağmen 
geçen yıla oranla ticaret hacmi 
%49,80 artmış bulunmaktadır 
Giresun Gümrük Müdürlüğünde 
ihracat işlemleri ithalat işlemle-
rinden fazla gerçekleşmiş olup 
Ülke ekonomisine pozitif katkıda 
bulunulmuştur. 

 Giresun Gümrük Müdürlüğü 
olarak bizlerde Uluslararası 
ticareti ve girişimciliği bölgemiz 
boyutuyla teşvik eden üretim 
ve tüketim kademesinde kişileri 
ve kurumları koruyan, verimli, 
güler yüzlü ve insan endeksli 
hizmet sunan, sürekli işbirliği 

için iletişim odaklı, çağı yakala-
yan yaklaşım ve uygulamalarla 
bölgemizi, gümrük hizmetleri-
nin ve ticaretin en hızlı ve en 
güvenli yapıldığı kolay ticaret 
büyük Türkiye hedefinde iler-
leyen Ülkemizin sayılı ve öncü 
ticaret merkezlerinden biri haline 
getirmek için vatandaşlarımızın 
hizmetindeyiz.

Gerek bilgi gerekse de yapa-
cakları iş ve işlemler için günün 
her saatinde vatandaşlarımız 
Müdürlüğümüze doğrudan mü-
racaat edebilecekleri gibi ayrıca 
tragirgm@ticaret.gov.tr adresi 
üzerinden de bilgi edinebilirler. 
Müdürlüğümüzün aynı zamanda 
adli kolluk görevi de bulundu-
ğundan Kaçakçılık ihbarları için 
ise Türkiye’nin her yerinden ALO 
136 Gümrük Muhafaza ihbar 
hattından bize ulaşabilecekler-
dir.” dedi.

Şehir  Tiyatrosundan Yeni 
Oyun; ‘Çevreci Dostlar’

Daha önce “Kitap Su ile 
Tablet Can” adlı oyun ile 

elektronik cihazların yaşam-
lardaki konumunu ve kitap 
okumanın faydalarını çocukla-
ra aktaran Giresun Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu, bu sezon mi-
nik tiyatro severlerin karşısına 
‘Çevreci Dostlar’ adlı yeni bir 
çocuk oyunuyla daha çıkıyor.

Belediye Kültür Yayınları 
Şefi Ali Murat Yılmaz’ın yazıp, 
Genel Sanat Yönetmeni Öz-
den Aydın’ın yönettiği oyunda 
çocuklara çevre bilinci, genel 
temizlik ve korona virüs ön-
lemleri müzikler eşliğinde eğ-
lenceli bir şekilde aktarılıyor. 

30 Ocak Pazar günü 
Vahit Sütlaş Sahnesinde saat 
13.00’da perdesini açacak 
olan Çevreci Dostlar her Pa-
zar günü saat 13 00’de oyunu 

sergilemeye devam edecek.
Çevreci Dostlar adlı çocuk 

tiyatrosunda oyuncular ve 
teknik ekip ise şu şekilde: 
Maymun: Duygu Aydın, Sırt-
lan: Eray Aktaş, Kurbağa: Ali 
İlker Pir, Anne: Nevin Dizdar, 
Baba: Fikret Öğüd, Çocuk: 
Kardelen Karaçam, Sahne 
Amiri: Ayşe Gül Çavuşoğlu, 
Ses Efekt: Ergin Kaçmaz, 
Işık Tasarım: Ziya Kostakoğ-
lu, Dekor Tasarım: Erdoğan 
Cüneyt Kamanoğlu.

Giresun Belediye Başka-
nı Aytekin Şenlikoğlu, kültür 
ve sanat etkinliklerine büyük 
önem verdiklerini belirterek: 
“Görev süremiz boyunca sa-
nat alanında birçok yeniliğe 
imza attık. Tiyatro da önem 
verdiğimiz sanat dallarından 
biri. Ancak üzerinde has-

sasiyetle durduğumuz 
önemli ayrıntılardan biri 
çocuk tiyatrosu. Minik 
dostlarımızın gelişimi 
için onları hem eğlendi-
recek hem de bilinçlen-
direcek konuları özenle 
seçiyoruz. Bu oyunları 
tamamen belediyemiz 
bünyesinde hazırlıyoruz. 
Yani oyun belediyemizin 
Kültür Yayınları biriminde 
yazılıyor. Tiyatro per-
sonellerimiz tarafından 
hazırlanıp, sahneleniyor. 
Bunu yapan sayılı bele-
diyelerdeniz.” dedi.

OVE OVE BiTiREMEDi...
RAHMi TOZLU, OZTURK’U

Zamanı gelince bası-
nı çağırıp açıklama 

yapacağım. Ceketin kolu var, 
her işin yolu var. Ben bu 
sözü söylüyorsam boşuna 
söylemiyorum. Demek 
ki bildiğim bazı şeyler 
var. Ama Batlama için 
başka projlerimiz 
de var. Zamanı 
gelince bunu 
açıklayacağız. 
Batlama 

ilçe projesi işine muhalafet 
partilerinin karıştırılması yanlış 
oldu. İktidar üzerinden bu 

proje takip edilirse sonuç 
alınır. İl Başkanı, Merkez 
ilçe başkanı her konuda 
bizimle beraber. Fakat 
sayın Cemal Öztürk o 

kadar yoğunluğunun 
arasında tam 1,5 
saat Batlama için 
zaman ayırdı. “ 
dedi.

Koçak, gazetecilere, 5 
yıldır görev yaptığı Es-

piye’de, birçok hizmete imza 
attıklarını söyledi.

Cami, kurs binalarının ba-
kım ile onarımlarının yanı sıra 
sosyal ve kültürel çok sayıda 
etkinliğe imza attıklarını ifade 
eden Koçak, “4-6 Kur’an kurs-
ları, gençlik faaliyetleri, ‘Her 
Cami ve Kur’an Kursu’nun bir 
yetim kardeşi olsun’ projesi 
gibi dini, sosyal ve kültürel 

alanda bir çok projeyi ‘Halka 
hizmet, hakka hizmettir’ anla-
yışıyla gerçekleştirdik.” dedi.

Bu hizmetleri yapmaların-
da Espiye halkının her daim 
maddi ve manevi desteklerini 
gördüğüne vurgu yapan Ko-
çak, katkılarından dolayı baş-
ta Kaymakamı Taner Tengir 
ve Belediye Başkanı Mustafa 
Karadere olmak üzere ilgilile-
re teşekkür etti. 

GİRESUN (AA)

Espiye Müftüsü Koçak, 
ilçe halkına teşekkür etti
Sakarya’nın Sapanca İlçe Müftülüğüne atanan Espiye Müftüsü Yavuz 

Koçak, desteklerinden dolayı Espiye halkıyla ilgililere teşekkür etti.

Giresun’da yolcu otobüsünün 
devrildiği kazada 9 kişi yaralandı
Giresun’un Şebin-

karahisar ilçesinde 
yolcu otobüsünün devrilmesi 
sonucu biri ağır 9 kişi yara-
landı. Alınan bilgiye göre, 
Şebinkarahisar-Sivas kara 
yolu Yavuzselim Mahallesi 
mevkisinde Gümüşhane’den 

İstanbul’a giden Serdar 
Özer idaresindeki Özlem 
Seyahat’e ait 29 AJ 029 
plakalı yolcu otobüsü, yolun 
karlı ve buzlu olması ne-
deniyle kontrolden çıkarak 
devrildi. Kazada, biri ağır 9 
kişi yaralandı.



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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BAHAR GELSEYDİ
Bahar bir gelseydi, kışta üşüdük ,

Enerji azaldı, volt’u düşürdük ,
Bu kadar soğuğa, biz de şaşırdık ,

Halkeden, yaratan, kimler ne desin ..

Yıllardır sahile, yağmadı bu kar ,
İnsan istese de, çoķ çabuk bıkar ,
Yaşlılar tedbirli, bastonla çıkar ,

Halkeden, yaratan, kimler ne desin .

Kuşlar aç kalınca, yere kıvrılmış ,
Kimileri toplu, kimi ayrılmış ,

Kendini bırakıp, kimi savrulmuş ,
Halkeden, yaratan, kimler ne desin ..

Araçlar çalışmaz, biz kaldık yaya ,
Bu durum yılda bir, çıkar ortaya ,

Buz o kadar sert ki: sanki bir kaya ,
Halkeden, yaratan, kimler ne desin .

Kendi ısınsa da, aklı komşuda ,
Yoksulun hayali, sıcak bir oda ,

Elbet bu zor günler, unutulur da ,
Halkeden, yaratan, kimler ne desin ....

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

MUSTAFA SARIAYDIN

İsrafil'in 
Sur Düdüğü

SUSUYORSAK SIĞIR DEĞİLİZ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 4'te)

MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 3'te)

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

Topal Osman'ın 
Şifresi

YILDIRIM KİREZYILDIRIM KİREZ

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ

(Yazısı Sayfa 3'te)

(Yazısı 3'te)

EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI

(Yazısı Sayfa 4'te)

(Yazısı Sayfa 3'te)

UĞUR GEZİCİ

(Yazısı Sayfa 4'te)

Gözümüz 
kulağımız 

TİS'de

HÜSEYİN ÖZBEK (Yazısı Sayfa 3'te)

 ZAFERTEPE'DE 
KURULAN 

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ

ALİ ALGÜN

VURMA AVCI 

(Yazısı Sayfa 2'de)

GÖZLEM

ALİ ZAFER TOPŞİR

SAĞLIK 
EN BÜYÜK 
SERVETTİR

ALİ OKUSAL

GİRESUN DERELİ 
YOLUNDA BAZI 

NOKTALARDA BULUNAN 
İSTİNAT DUVARLARINA 

DİKKAT!!!

(Yazısı Sayfa 2'de)

AHMED ÇITLAKOĞLU

 Her adamdan 
İl-ilçe Başkanı 

olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Ali ALGÜN

BULANCAK SARAYBURNU
Camii’nde son aşamaya gelindi
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edildiği 1923’den bu yana Selçuklu ve Osmanlı mimarisi örnek alınarak 

yapılan ilk cami olma özelliğini taşıyan Bulancak Sarayburnu Cami görenleri kendine hayran bırakıyor.

Bu bölgede ‘Millet Bahçe-
si’ çevre düzenlemesi ve 

otopark çalışmaları devam 
ediyor. Sarayburnu Camii’nin 
bu alanında ayrıca çeşitli 
hizmet binaları da yapılacak. 
Zemin kaplama çalışmalarının 
%90’ı biten avlunun Bulancak 
şehir içi yolu tarafında kalan 
bölümüne de oldukça güzel bir 
şadırvan yapıldı.

Bulancak Sarayburnu 
Camii ve Külliyatını Yaptırma 
ve Yaşatma Derneği yetkilisi; 
“Sarayburnu Camisi’nin temeli 
1987 yılında atıldı. Cumhuriyet 
tarihinin ilk kesme taş eseri 
olan bir camisidir. İstanbul 
Büyükşehir Belediye binası-
nın karşısındaki Şehzadebaşı 
Camisi’nden bire bir örnek 
alınarak yapılmıştır. Yani ca-
mimizde Osmanlı ve Selçuklu 
özellikleri vardır. Caminin ana 
girişindeki süslemeler, Sivas’ın 
Divriği İlçesi’ndeki Divriği Ca-

misi’nin aynısıdır.
Camimizin avlusuna inşaat 

bitiminden sonra yapımına baş-
ladığımız şadırvana su getirme 
sürecimiz 3 yıllık zamanımızı 
aldı. Şadırvana gelen suyun 
kaynağı Bulancak İlçesi Kovanlık 
Beldesi’ne bağlı Güzelyurt Kö-
yü’dür. Güzelyurt Köyü, Bulancak 

Sarayburnu Camii’ne 42 kilo-
metre mesafede ve 1300 metre 
yüksekliktedir.

Camimizin doğu tarafında 
otoban ile şehir içi yolu arasında 
kalan 34 adet konutun bulunduğu 
arazi kamulaştırıldı. 40 dönümlük 
bu alanda ‘Millet Bahçesi’ inşaatı 
başladı. Ayrıca çeşitli hizmet bi-

nalarının yanı sıra kütüphane ve 
otopark da yer alacak” dedi.

Şehzadebaşı Camii’nin ben-
zeri olan ve içinde bir de fıskiyeli 
süs havuzu bulunan Bulancak 
Sarayburnu Camii’nin kıble tespi-
tinde ilginç bir bilgiye ulaşıldı.

Dünyada çok az camiye nasip 
olacak bir tesadüfle, Bulancak 
Sarayburnu Camii’nden Mek-
ke’deki Kâbe’ye uzanan kıble 
çizgisi tam olarak Peygamber 
Efendimiz Muhammed Mustafa 
(S.A.V.)’in türbesinin üzerinden 
geçiyor. Yani Sarayburnu Ca-
mii’nden Kıble’ye (Mekke’ye) yö-
nelen bir kişi aynı zamanda Medi-
ne’de Peygamber Efendimiz’in 
(S.A.V.) Mescidi’ne de yönelmiş 
oluyor. Mimari özelliklerinin ihtişa-
mı gözleri kamaştırırken, gelişen 
teknoloji ile ortaya çıkan bu detay 
ise namaz kılan müminlere ayrı 
bir huşu katıyor.

Haber: Fatma 
BULDUK UĞURLU

Hizmet İş İl Başkanlığına 
Abdullah Kaygusuz Getirildi
Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Giresun İl Başkanlığına uzun yıllardır Giresun Belediyesinde gö-
rev yapan Abdullah Kaygusuz getirildi. Başkan yardımcılıklarına ise Davut Yıldız ve Şenel Şardağ getirildi.

Başkan Kaygusuz, temel 
hedeflerinin sendika üye-

lerinin haklarını korumak ve daha 
iyi çalışma şartlarını elde etmek 
olduğunu söyledi.

Ekonomik, sosyal ve kültü-
rel açıdan gelişimin kaçınılmaz 
olduğuna vurgu yapan Kaygusuz, 
bu gelişim esnasında işçinin 
güçlü kalması gerektiğini ifade 
ederek: “Beni bu göreve layık 
gören Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan’a, Genel Başkan Yardım-
cılarımız Hüseyin Öz, Mehmet 
Keskin ve Halil Özdemir’e, genel 

merkezimize ve dava arkadaşla-
rımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 
Örgütlenmede Hak-İş’e bağlı her 
sendikanın yanında ve hizme-
tinde olacağız. Bu zor ama bir 
o kadarda onurlu bir görev. Bu 
görevi en iyi şekilde yapacağıma 
inanıyorum. Hak ararken kimse-
nin hakkına girmeyeceğimize, 
üyelerimizin daha iyi şartlarda 
çalışması için elimizden geleni 
ardımızı koymayacağımıza söz 
veriyorum” diye konuştu.

Sendika üyelerinin maddi ve 
manevi imkânlarını yükseltecek-

lerini bildiren Başkan Kaygusuz: 
“Birey, işçi güçlü olsun istiyoruz. 
Bireylerin etkinlikleri ve yetkinlik-
leri gelişsin istiyoruz. Türkiye’yi 
sosyal ağlarla, mesleki eğitim 
modelleriyle örelim istiyoruz. 
Bireylerimizin önündeki seçe-
nekleri, imkânları artırarak güçlü 
bir gelişim sağlayalım istiyoruz. 
İnşallah bu amaçla girişimlerimiz 
olacak” diyerek sözlerini şu şekil-
de tamamladı:

“Sendikal mücadelemizde, 
ilkeli, sorumlu, sendikacılık an-
layışımızdan asla sapmıyoruz. 

Birbirimizi ve ilkelerimizi sahip-
lenerek, işçi hareketinin ‘güçlü, 
farklı ve özgün’ sesi olmak, sivil 
ve demokratik bir kitle örgütü 
olmanın farkında, değişime 
açık, aklı ve bilgiyi, duygu ve 
sezgiyi doğru kullanan yenilikçi 
bir anlayışın öncüsü olmak 
iddiasındayız. Slogancılığı, 
şablonculuğu, konjonktüre göre 
pozisyon tutma kolaycılığını, 
alışkanlıkları ve ezberleri her 
fırsatta sorgulamaya ve gerek-
tiğinde cesaretle reddetmeye 
özen gösteriyoruz”

TİRDEF Başkanı Necdet 
Demirel yapmış olduğu 

açılış konuşmasında 2008 
yılından beri Tirebolu Dernek-
ler Federasyonunda görev 
yapmış tüm emeği geçen 
yöneticilere teşekkür ederek, 
dernekçiliğin kurulması kolay, 
yaşatılması zor bir uğraş oldu-
ğunun altını çizdi.

Başkan Necdet Demirel ko-
nuşmasının devamında görevi 
devraldıkları dört yıl sürecinde 
Federasyon bünyesindeki 18 
katılımcı dernek sayısını 26 ya 
çıkardıklarını, TİRDEF olarak 

Hem Giresun’un hem de Tire-
bolu’nun tarihi, kültürel değer-
lerinin ve turistik güzelliklerinin 
yaşatılması için yoğun bir 
gayret gösterdiklerini söyledi.

Başkan Necdet Demirel 
ayrıca en önemli projelerden 
biri olan Ankara Haymana’daki 
Hüseyin Avni Alparslan anı-
tının resmi açılışının yapıl-
masının ve bu konuda emek 
veren, destek sunan herkese 
teşekkürlerini ileterek, ayrıca 
kültürel değerlerin yaşatılması 
için ekonomik bağımsızlığın 
önemine değinerek bu zorlu 

kış gününde Genel Kurula 
iştirak eden tüm katılımcılara 
teşekkürlerini iletti.

İstiklal marşımızın okunma-
sının ardından Genel Kurul 
Divan Başkanlığına verilen 
önerge doğrultusunda Halit 
Keskin, Adem Takır ve Recep 
Karakoç seçilmesinin ardından 
Genel Kurula sunulan tüzük 
değişikliği önergesi oy çokluğu 
ile reddedildi.

Genel kurula, AK Parti İstan-
bul milletvekili Hasan Turan, 
Giresun Federasyonu Başkan 
Yardımcısı Ziya Yılmaz, Harşit 

Federasyonu Başkanı Temel 
Bilecen, Beykoz Giresunlular 
Derneği Başkanı Hayrullah 
Usta, Bursa Tirebolu Derneği 
Başkanı Bülent Akça, Giresun 
Medya Platformu Başkanı 
İbrahim Balcıoğlu, tarihçi yazar 
Ayhan Yüksel, spor yorumcu-
su Haldun Domaç ile delegeler 
ve Tirebolular katıldı.

TİRDEF Genel Kuruluna 
katılım sağlayan AK Parti 
İstanbul milletvekili Hasan Tu-
ran ise Genel Kurula hitaben 
yapmış olduğu selamlama 
konuşmasından, TİRDEF in 

köklü bir kuruluş olduğunun 
altını çizerek, bugüne kadar 
dernekçilik ve dayanışma ruhu 
altında birçok başarılı işe vesi-
le olduğunu belirtti.

Ak Parti İstanbul Milletvekili 
Hasan Turan ayrıca burada 
bu soğuk kış gününde gelerek 
destek veren tüm hemşerileri-
ne teşekkür ederek selamlarını 
iletti. Yapılan protokol konuş-
malarının ve Tirebolu Fede-
rasyonu Olağan Kongresi için 
gönderilen tebrik mesajlarının 
ve faaliyet raporlarının okun-
masının ardından 3 başkan 

adayının teker teker yaptığı 
konuşmalarda projelerini 
anlatarak delegelerden destek 
istediler, konuşmalar sonrası 
seçimlere geçildi

Tirebolu Federasyonu 7. 
Olağan Kongresinde İbrahim 
Aydin’in listesi 44 oy, mevcut 
başkan Necdet Demirel’i listesi 
41 oy ve Necati Yılmaz’ın liste-
si ise 28 oy aldı.

Bu oylama sonucunda 
Tirebolu Dernekler Federasyo-
nunda yeni dönem için İbrahim 
Aydın genel kuruldan yetki 
aldı.

TiRDEF YENi BASKANI 
iBRAHiM AYDIN OLDU

TİREBOLU DERNEKLER FEDERASYONU (TİRDEF) GENEL KURULU YAPILDI
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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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“Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi 
karşısındakine aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o 
aslanların hepsi köpek olur.” (Yusuf Has Hacip)
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Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..
Her ağaçtan kaşık olmaz… 
Her ağaçtan kürek tahtası olmaz… 
Her ağaçtan mezar tahtası bile olmaz!
***
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Kavak ağacından kapı pencere olmaz ama sanki kibrit ve meyve 
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dikilmez.

Nasıl ki ağaçlar farklı özelliklerde yaratılmış ise insanlar da farklı 
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değerlendirilemez!..
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Her insanın başarılı olduğu mutlaka bir saha vardır. 
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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!..
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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.
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adaylar aranmalı!..
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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

20,40

400.00
200.00

Sayfa Sekreteri (Editör)
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Geri Dönüşümde 
Belediyenin Başarısı 

Devam Ediyor

Giresun Belediyesi 
‘Sıfır Atık’ hedefine 

ulaşabilme adına başlattığı 
çalışmalara ve yeni projeler 
üretmeye devam ediyor.

‘Sıfır Atık’ hedefine ulaşa-
bilme adına başlattığı çalış-
malara devam eden Giresun 
Belediyesi, geri dönüşümde 
başarılı sonuçlara imza 
atıyor. Ekipler, geri dönüşüm 
çalışmaları kapsamında kâğıt, 
plastik, metal, cam, atık pil, 
tekstil, tıbbi atık ve bitkisel 
atık yağ olmak üzere atık 
olmak üzere farklı türde atığı 
kaynağında ayrı topluyor.

Ayrıştırılabilir ‘Geri Dönü-
şüm Seferberliği’ kapsamda 
2021 yılı içerisinde şu rakam-
lar elde edildi:

Atık- kağıt, karton: 
1.846.902 kg, atık plastik: 
291.300 kg, atık cam: 8000 
kg, bitkisel atık yağ: 23.390 
kg, tekstil atık: 99.135 kg, atık 
pil: 734 kg, tıbbi atık: 598.014 

kg, evsel atık ilaç: 995,5 kg.
Geri dönüşümle hem ülke 

ekonomisine büyük kazanç 
sağladıklarını hem de gelecek 
nesillere daha yaşanabilir bir 
çevre bırakmak istediklerine 
dikkat çeken Giresun Bele-
diye Başkanı Aytekin Şenli-
koğlu, “Oluşturduğumuz araç 
ve ekipmanla birlikte daha 
güzel yarınlara ulaşmamız 
için geri dönüşüme ayrı bir 
önem veriyoruz. Doğayı ve 
çevreyi korumak için sürekli 
yeni projeler üretiyoruz. Geri 
dönüşümleri, geriye döndürü-
lebilecek her türlü atığı kendi 
üzerimize almak adına baş-
lattığımız çalışmalar devam 
ediyor. Çalışmalarla gelecek 
nesillere daha temiz Giresun 
ve daha yaşanabilir bir çevre 
bırakacağız. Hepimizin hayal 
ettiği ve gelecek kuşaklarımı-
za güzel ve daha da yaşa-
nabilir bir Giresun bırakmak 
istiyoruz.” dedi.

BURHAN AYHANOĞLU KUTLADI
n 1’DEN DEVAM

kurulan Dünya Gümrük 
Örgütü, o zaman ki adıyla 

Gümrük İşbirliği Konseyi ilk 
toplantısı 26 Ocak 1953 tarihin-
de 17 Avrupa ülkesinin katılı-
mıyla Brüksel’de yapılmıştır. 
Bugün, uluslararası ticaretin 
%98’ini gerçekleştiren 182 
üyeye sahip olan Örgüt, 1994 
yılındaki Konsey toplantısında, 
Dünya Gümrük Örgütü adının 
kullanılmasına karar vermiştir.  
Örgütün ilk toplantısını yaptığı 
26 Ocak günü, üye ülkelerde 
Gümrüklerin işleyişi hakkında 
farkındalığı arttırmak amacıyla 
“Dünya Gümrük Günü” olarak 
kutlanmaktadır.

Bakanlığımız misyonu Sürdü-
rülebilir, ekonomik büyümeye ve 
toplumsal refaha katkı sağlamak 
amacıyla; ihracatçılarımızı ve 
girişimcilerimizi destekleyerek 

rekabet gücünü ve uluslararası 
ekonomik ve ticari işbirliğini artı-
racak, üretici ve tüketiciyi koru-
yacak etkin, hızlı ve insan odaklı 
ticaret ve gümrük politikaları 
oluşturarak yenilikçi ve katılımcı 
bir yaklaşımla gerçekleştirmek, 
uygulamak ve koordine etmek ve 
Bakanlığımızın yeni stratejik te-
ması olan DGÖ tarafından 2022 
yılı için belirlenen Veri Kültürünü 
Benimseyerek ve Veri Ekosis-
temi Oluşturularak Gümrükte 
Dijital Dönüşümün Arttırılması, 
yasal ticareti mümkün olduğunca 
kolaylaştırmak, yasa dışı ticareti 
en modern yaklaşımlarla engel-
leyerek ekonomik kalkınmada 
güvenli bir iş ortamı oluşturmak 
amacıyla gelişime açık, insan 
odaklı, güven esaslı ve çevreye 
saygılı çalışma yürütülmektedir.

Müdürlüğümüzden 2021 
yılında, 160.814.843,36 USD 

ithalat, 459.421.950,67 USD 
ihracat yapılmıştır. Ayrıca 
103,965.000,84- USD transit 
ticaret yapılmış olup, Toplam iş-
lem hacmimiz 724.001.794,87,- 
USD olarak gerçekleşmiştir.  
Gerek pandemi gerekse de 
tüm dünyada meydana gelen 
ekonomik durgunluğa rağmen 
geçen yıla oranla ticaret hacmi 
%49,80 artmış bulunmaktadır 
Giresun Gümrük Müdürlüğünde 
ihracat işlemleri ithalat işlemle-
rinden fazla gerçekleşmiş olup 
Ülke ekonomisine pozitif katkıda 
bulunulmuştur. 

 Giresun Gümrük Müdürlüğü 
olarak bizlerde Uluslararası 
ticareti ve girişimciliği bölgemiz 
boyutuyla teşvik eden üretim 
ve tüketim kademesinde kişileri 
ve kurumları koruyan, verimli, 
güler yüzlü ve insan endeksli 
hizmet sunan, sürekli işbirliği 

için iletişim odaklı, çağı yakala-
yan yaklaşım ve uygulamalarla 
bölgemizi, gümrük hizmetleri-
nin ve ticaretin en hızlı ve en 
güvenli yapıldığı kolay ticaret 
büyük Türkiye hedefinde iler-
leyen Ülkemizin sayılı ve öncü 
ticaret merkezlerinden biri haline 
getirmek için vatandaşlarımızın 
hizmetindeyiz.

Gerek bilgi gerekse de yapa-
cakları iş ve işlemler için günün 
her saatinde vatandaşlarımız 
Müdürlüğümüze doğrudan mü-
racaat edebilecekleri gibi ayrıca 
tragirgm@ticaret.gov.tr adresi 
üzerinden de bilgi edinebilirler. 
Müdürlüğümüzün aynı zamanda 
adli kolluk görevi de bulundu-
ğundan Kaçakçılık ihbarları için 
ise Türkiye’nin her yerinden ALO 
136 Gümrük Muhafaza ihbar 
hattından bize ulaşabilecekler-
dir.” dedi.

Şehir  Tiyatrosundan Yeni 
Oyun; ‘Çevreci Dostlar’

Daha önce “Kitap Su ile 
Tablet Can” adlı oyun ile 

elektronik cihazların yaşam-
lardaki konumunu ve kitap 
okumanın faydalarını çocukla-
ra aktaran Giresun Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu, bu sezon mi-
nik tiyatro severlerin karşısına 
‘Çevreci Dostlar’ adlı yeni bir 
çocuk oyunuyla daha çıkıyor.

Belediye Kültür Yayınları 
Şefi Ali Murat Yılmaz’ın yazıp, 
Genel Sanat Yönetmeni Öz-
den Aydın’ın yönettiği oyunda 
çocuklara çevre bilinci, genel 
temizlik ve korona virüs ön-
lemleri müzikler eşliğinde eğ-
lenceli bir şekilde aktarılıyor. 

30 Ocak Pazar günü 
Vahit Sütlaş Sahnesinde saat 
13.00’da perdesini açacak 
olan Çevreci Dostlar her Pa-
zar günü saat 13 00’de oyunu 

sergilemeye devam edecek.
Çevreci Dostlar adlı çocuk 

tiyatrosunda oyuncular ve 
teknik ekip ise şu şekilde: 
Maymun: Duygu Aydın, Sırt-
lan: Eray Aktaş, Kurbağa: Ali 
İlker Pir, Anne: Nevin Dizdar, 
Baba: Fikret Öğüd, Çocuk: 
Kardelen Karaçam, Sahne 
Amiri: Ayşe Gül Çavuşoğlu, 
Ses Efekt: Ergin Kaçmaz, 
Işık Tasarım: Ziya Kostakoğ-
lu, Dekor Tasarım: Erdoğan 
Cüneyt Kamanoğlu.

Giresun Belediye Başka-
nı Aytekin Şenlikoğlu, kültür 
ve sanat etkinliklerine büyük 
önem verdiklerini belirterek: 
“Görev süremiz boyunca sa-
nat alanında birçok yeniliğe 
imza attık. Tiyatro da önem 
verdiğimiz sanat dallarından 
biri. Ancak üzerinde has-

sasiyetle durduğumuz 
önemli ayrıntılardan biri 
çocuk tiyatrosu. Minik 
dostlarımızın gelişimi 
için onları hem eğlendi-
recek hem de bilinçlen-
direcek konuları özenle 
seçiyoruz. Bu oyunları 
tamamen belediyemiz 
bünyesinde hazırlıyoruz. 
Yani oyun belediyemizin 
Kültür Yayınları biriminde 
yazılıyor. Tiyatro per-
sonellerimiz tarafından 
hazırlanıp, sahneleniyor. 
Bunu yapan sayılı bele-
diyelerdeniz.” dedi.

OVE OVE BiTiREMEDi...
RAHMi TOZLU, OZTURK’U

Zamanı gelince bası-
nı çağırıp açıklama 

yapacağım. Ceketin kolu var, 
her işin yolu var. Ben bu 
sözü söylüyorsam boşuna 
söylemiyorum. Demek 
ki bildiğim bazı şeyler 
var. Ama Batlama için 
başka projlerimiz 
de var. Zamanı 
gelince bunu 
açıklayacağız. 
Batlama 

ilçe projesi işine muhalafet 
partilerinin karıştırılması yanlış 
oldu. İktidar üzerinden bu 

proje takip edilirse sonuç 
alınır. İl Başkanı, Merkez 
ilçe başkanı her konuda 
bizimle beraber. Fakat 
sayın Cemal Öztürk o 

kadar yoğunluğunun 
arasında tam 1,5 
saat Batlama için 
zaman ayırdı. “ 
dedi.

Koçak, gazetecilere, 5 
yıldır görev yaptığı Es-

piye’de, birçok hizmete imza 
attıklarını söyledi.

Cami, kurs binalarının ba-
kım ile onarımlarının yanı sıra 
sosyal ve kültürel çok sayıda 
etkinliğe imza attıklarını ifade 
eden Koçak, “4-6 Kur’an kurs-
ları, gençlik faaliyetleri, ‘Her 
Cami ve Kur’an Kursu’nun bir 
yetim kardeşi olsun’ projesi 
gibi dini, sosyal ve kültürel 

alanda bir çok projeyi ‘Halka 
hizmet, hakka hizmettir’ anla-
yışıyla gerçekleştirdik.” dedi.

Bu hizmetleri yapmaların-
da Espiye halkının her daim 
maddi ve manevi desteklerini 
gördüğüne vurgu yapan Ko-
çak, katkılarından dolayı baş-
ta Kaymakamı Taner Tengir 
ve Belediye Başkanı Mustafa 
Karadere olmak üzere ilgilile-
re teşekkür etti. 

GİRESUN (AA)

Espiye Müftüsü Koçak, 
ilçe halkına teşekkür etti
Sakarya’nın Sapanca İlçe Müftülüğüne atanan Espiye Müftüsü Yavuz 

Koçak, desteklerinden dolayı Espiye halkıyla ilgililere teşekkür etti.

Giresun’da yolcu otobüsünün 
devrildiği kazada 9 kişi yaralandı
Giresun’un Şebin-

karahisar ilçesinde 
yolcu otobüsünün devrilmesi 
sonucu biri ağır 9 kişi yara-
landı. Alınan bilgiye göre, 
Şebinkarahisar-Sivas kara 
yolu Yavuzselim Mahallesi 
mevkisinde Gümüşhane’den 

İstanbul’a giden Serdar 
Özer idaresindeki Özlem 
Seyahat’e ait 29 AJ 029 
plakalı yolcu otobüsü, yolun 
karlı ve buzlu olması ne-
deniyle kontrolden çıkarak 
devrildi. Kazada, biri ağır 9 
kişi yaralandı.



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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Ali Zafer Topşir

Olağanüstü yetkililerle donatı-
lan valiler; 

Bölgede yaşanan kör-dövüşü-
nün önünü beri alamadı... 

Bir fırıncının çocuğu olan, 
Emniyet Müdürü Gaffar Okkan; 

Görev yaptığı Diyarbakır ilinde 
ve kısa bir zaman diliminde asa-
yişi berkemal yaptı... 

Yani; 
Sevgi ve saygı örgüsüyle bir 

köprü yaparak... 
İnsanlara ‘insanca’ yaklaşa-

rak... 
Hiçbir ayrım yapmadan yedi-

den-yetmişe kucak açarak; 
Diyarbakır ilinde olağanüstü 

yetkilerle donatılmış valilerin 
yapamadığı işi yaparak, huzuru 
ve barış ortamını sağladı... 

İşte bu adamın adı; 
Ali Gaffar Okkan’dı... 
1997 yılında Diyarbakır iline 

‘Emniyet Müdürü’ olarak tayin 

olan Ali Gaffar Okkan... 
Resmen göreve başladığı gün 

‘resmi elbiselerini’ giymedi... 
Diyarbakır’a gelmeden önce; 
Polislerin vatandaşa eziyet 

ettiğini duyduğu için, üç gün 
sade bir vatandaş gibi giyinip, 
il merkezinde ‘tebdili kıyafetle’ 
yoksul rolü yaparak dolaştı.. 

Bir ‘Çay Ocağına’ girerek; 
“Çay içeceğim ama param 

yok” dedi çaycıya... 
Çaycı ise bozuk Türkçesiyle; 
“Lafı mı olur, buyur otur da 

çayını iç” der.. 
Sonra bir lokantaya gider; 
(Bu lokantanın sahibi Ciğerci 

Salih usta ile daha sonra sıkı-fıkı 
dost olacaktır.) 

“Ustam, açım ama param 
yok” der.. 

Salih usta gülerek; 
“Yabancı olduğun belli.. 
Kalacak yerin var mı?” diye 

sorar... 
Bu soruları duyan ‘tebdili kıya-

fet’ gezen adamın gözleri dolar!.. 
Ve bu yaptığı rolü daha fazla 

sürdürmemek içinde gerçeği 
açıklar; 

“Ben, ilinize tayin olan yeni 
Emniyet Müdürüyüm” der... 

Salih Usta bunu bir şaka 
sanarak ve gülerek; 

“Bende Diyarbakır’ın valisi-
yim” diye karşılık verir ve birlikte 
gülüşürler... 

Ancak sohbet ilerleyince, 
Ciğerci Salih Usta, bu ‘tebdili 
kıyafet’ gezen adamın gerçekten 
de ‘Emniyet Müdürü’ olduğunu 
öğrenince bu kez de Salih Us-
tanın gözleri yaşarır ve şöyle der; 

“Yıllarca hakaret eden, 
küfreden, ciğer yiyip de parasını 
vermeyen, istediğimde döven 
polislerin tam tersine bana sığı-
nan ve sarılan bu polis ötekiler-
den çok farklıydı... 

Hem de sıradan bir polis 
olmayıp, 5500 polisin şefi... 

Bir Diyarbakırlı için bu ne 
demektir anlayamazsınız.” diye 
gözleri yaşararak anlatıyor Ciğer-
ci Salih Usta, emniyet müdürleri 
olan Ali Gaffar Okkan’ı... 

Bu dört yıllık zaman diliminde 
Diyarbakırlılar, emniyet müdürleri 
Gaffar Okkan’ın o kadar çok se-
viyorlar, o kadar çok seviyorlar ki; 

Adeta kendi hemşerilerini 

bağrına basar gibi bağırlarına 
basıyorlar... 

Nasıl ‘bağırlarına basmasın-
lar’ birader; 

Diyarbakır’da göreve baş-
ladığı günden itibaren halkla o 
kadar iç-içe ve o kadar sıcak bir 
kaynaşma yapıyor ki, Ali Gaffar 
Okkan... 

Sanki Diyarbakır Emniyet 
Müdürü değil de, sokaklarda 
dolaşan sıradan bir vatandaş gibi 
yaklaşıyor hizmet vermek istediği 
insanlara... 

O zaman kadar kimsenin 
yapmadığı; 

“Başınıza bir iş gelirse, beni 
bu numaradan arayın” diye cep 
telefonunun numarasını veriyor 
vatandaşlara... 

Göreve başlar başlamaz; 
2 küçük otomobil alıyor... 
Bunları mavi ve beyaza 

boyatıyor... 
Ve bu arabalardan birisi;
Yaşlıları gidecekleri yere götü-

rüp bırakıyor... 
Bir diğeri ise; 
Kayıp çocukları toplayıp, 

ailelerine teslim ediyor... 
Engelliler içinde bir sürü sos-

yal projeler yapıyor... 
Uyuşturucu alışkanlığı olan 

veya o alana yönelmek isteyen-
leri spora ve sanata yönlendire-
rek çözüm getirmeye çalışıyor... 

Diyarbakır’da başka bir yenili-

ğin altına daha imza atıyor;
İlk kez, Gaffar Okkan döne-

minde ‘Kadın Trafik Polisler’ 
sokaklara çıkıp, trafiğin sevk ve 
idaresini yaptırıyor... 

Issız mahalle ve salaş sokak-
lar arasında gördüğü çocuklarla 
oturup sohbet ediyor... 

Bir sorunu olup-olmadığını 
soruyor... 

Yaptığı eğitimde ekonomik bir 
zorluk çekerse, sosyal yardım 
yapmanın yollarını arıyor ve 
bulup yoksul öğrencilere yardım 
yapıyor... 

Ve bütün bunları yaparken; 
Bir yandan da bölgenin 

baş-belası olan, yörede huzur 
bırakmayan ve gün geçtikçe ço-
ğalıp yayılan Hizbullah Örgütüyle 
de uğraşıyor... 

Daha açık bir ifadeyle; 
Hizbullah Örgütünün büyü-

yüp-gelişmemesi için bu örgüte 
göz açtırmıyor... 

Göz açtırmadığı içinde; 
Sık-sık Hizbullah Terör Örgü-

tünden tehdit alıyor... 
“Ayağını denk al” deniliyor... 
“Yoksa seni, filan yerde, filan 

zamanda ortadan kaldırırız” 
deniyor... 

Ve nitekim de öyle oluyor; 
2001 yılının 24 Ocak günü 

saat; 17.40 sularında Valilik 
makamı aracıyla Sezai Karakoç 
Bulvarı üzerinden geçerken, 

kimliği belirsiz kişiler tarafından 
pusuya düşürülüp; 

Yaylım ateşine tutuluyor... 
Ve kendisiyle birlikte 5 polis 

görevlisi olay yerinde yaşamını 
yitiriyor. 

1952 yılında Sakarya-Hendek 
doğumlu olan Ali Gaffar Okkan; 

21 yıl önce, 2001 yılının 24 
Ocak tarihinde hunharca katle-
dildi... 

Mezarı ‘baba ocağı’ olan 
Sakarya’dadır.. 

Diyarbakırlılar bağrına bastık-
ları emniyet müdürünü ölümsüz 
kılmak için 142 aile yeni doğan 
çocuğunun isini ‘Gaffar’ olarak 
vermiştir... 

(ve 2. görselde paylaşılan 
çocuklar ‘adaşlarının’ mezar 
ziyaretinde) 

Son söz; 
Her ölenin ardından övgüler 

düzülmez... 
Her insanın ‘heykeli’ dikilmez.. 
Her ölen insanın ardından 

övgülü yazılar yazılmaz... 
İnsan sevgisiyle köprü kuran-

lar... 
Yaşadığı süre içinde insana 

‘insanca’ yaklaşanlar... 
Ve aramızdan zamansız 

koparılan Gaffar Okkan gibi 
insanlar; 

Işıklar içinde uyusunlar... 
Arkada kalanlara örnek 

olsunlar...

SEVGİ VE SAYGIYI KÖPRÜ YAPTI 
İNSANLARA İNSANCA YAKLAŞTI

23 Ocak Pazar günü Altunizade Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan 7. Olağan Genel Kurulumuza katılarak bizi onurlandıran Ak Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hasan 
TURAN, telgraf gönderip mazeretini bildiren CHP İstanbul Milletvekili Sayın Emine Gülizar EMECAN, CHP Giresun Milletvekili Sayın Necati TIĞLI,

Ak Parti Giresun Milletvekili Sayın Sabri ÖZTÜRK,
Başkanımız Sayın Necdet DEMİREL, Başkan vekilimiz Sayın Necati YILMAZ,
rahatsızlığından dolayı katılamayan kurucular kurulu üyesi Sayın Yahya İPEK,

bizzat katılarak yanımızda olan Kurucu Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ÇETİNKAYA,
Sayın Haldun DOMAÇ, Sayın İbrahim BALCIOĞLU, Sayın Ali DEMİR, Sayın Ayhan YÜKSEL,

Sayın İsmet RİZELİ, Sayın Halit KESKİN, Sayın Nazmi YAYLA, Sayın Kamil SAKAL,
Sayın Ali YILMAZ, Muhtarlarımız Bahtiyar KÜÇÜK ve Osman ALTAY,

Beykozlu Giresunlular Derneği Başkanı Sayın Hayrullah USTA,
Harşit Federasyonu Başkanı Sayın Temel BILECEN,

Giresun Medya Platformu kurucu Başkanı Sayın Ali Şükrü KARA, Giresun Dergisi İmtiyaz sahibi Sayın Remzi MAMAŞOĞLU, Giresun Medya Platformu Başkanı İbrahim 
BALCIOĞLU, başkan yardımcıları Sadi TOYGAR, Aydın KÖMÜRCÜ, Abdullah Öner MERAL, Harşit TV Yapımcısı Sayın Turan KABADAYI, Albayrak Medya Sayın Emine 

HIDIR, Şebinkarahisar Ajans Sayın Gülsen Akyol MUTLU, Dijital Medya Sayın Nuri YILMAZ
ve kongremize İstanbul dışından katılan Ankara temsilcimiz Sayın Erdoğan KARA, Bursa Tirebolular Derneği Başkanı Sayın Bülent AKÇA, Tirebolu’dan katılan Sedat 

AKYILDIZ, Osman ALTAY, İdris AYDIN,
Dernek başkanlarımız Âdem TAKIR, Arif EMANET, Ahmet YILMAZ, Aydın ÖZTÜRK, Alaattin ALTAY, Alp HACIŞABANOĞLU, Abdullah HIDIROĞLU, Cemile DEDE, Halil 

TOZLU, İrfan PALAZ, İsmail YILMAZ, Kaya KISACIK, Lokman YANIK, Metin KARADENİZ, Mehmet OKURLU, Nail YILMAZ, Muhsin GÜLER, Orhan ÖZTÜRK, Ömer 
YILMAZ, Recep KARAYAKUPOĞLU, Recep KARAKOÇ ve tüm delegelerimize katkılarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

Genel kurulumuza uzaktan yakında katılan çok değerli misafirlerimize ve bizzat arayarak ya da sosyal medya aracılığı ile kutlayan dostlarımıza da teşekkür ediyoruz.

TİRDEF YÖNETIM KURULU

AÇIK TEŞEKKÜR



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

526 Ocak 
2022 Çarşamba www.giresungundem.com

SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 23 ..... 16 .... 6 ..... 1 ...... 41 .....17 ....24 .....54
2.İ. H. KONYASPOR ............ 22 ..... 13 .... 6 ..... 3 ...... 34 .....16 ....18 .....45
3.A. ALANYASPOR ............. 23 ..... 11 .... 5 ..... 7 ...... 41 .....33 ....8 .......38
4.A. DEMİRSPOR A.Ş. ........ 23 ..... 10 .... 7 ..... 6 ...... 35 .....25 ....10 .....37
5.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 23 ..... 10 .... 7 ..... 6 ...... 36 .....28 ....8 .......37
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 23 ..... 10 .... 6 ..... 7 ...... 35 .....31 ....4 .......36
7.A. HATAYSPOR ................ 23 ..... 11 .... 3 ..... 9 ...... 32 .....34 ....-2 ......36
8.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 22 ..... 10 .... 4 ..... 8 ...... 31 .....23 ....8 .......34
9.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ..... 22 ..... 9 ...... 5 ..... 8 ...... 27 .....28 ....-1 ......32
10.D. G. SİVASSPOR ........... 23 ..... 7 ...... 10 ... 6 ...... 30 .....24 ....6 .......31
11.Y. KAYSERİSPOR ........... 23 ..... 8 ...... 7 ..... 8 ...... 31 .....32 ....-1 ......31
12.V. F. KARAGÜMRÜK ..... 23 ..... 8 ...... 6 ..... 9 ...... 29 .....36 ....-7 ......30
13.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 23 ..... 7 ...... 6 ..... 10 .... 30 .....31 ....-1 ......27
14.GÖZTEPE A.Ş. ................. 23 ..... 7 ...... 6 ..... 10 .... 28 .....31 ....-3 ......27
15.GALATASARAY A.Ş. ..... 23 ..... 7 ...... 6 ..... 10 .... 28 .....33 ....-5 ......27
16.GZT GİRESUNSPOR ...... 23 ..... 7 ...... 5 ..... 11 ....22 .....25 ....-3 ......26
17.F. TAV ANTALYASPOR .. 23 ..... 6 ...... 6 ..... 11 ....23 .....34 ....-11 ....24
18.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 23 ..... 6 ...... 4 ..... 13 .... 21 .....39 ....-18 ....22
19.ALTAY .............................. 23 ..... 5 ...... 3 ..... 15 .... 24 .....38 ....-14 ....18
20.Ö. K. Y. MALATYASPOR 22 ..... 4 ...... 4 ..... 14 .... 18 .....38 ....-20 ....16

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
UEFA Konferans Ligi Ön Eleme
Alt Lig

23. HAFTANIN SONUÇLARI
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 1 - 1 ...........................................BEŞİKTAŞ A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR .......................1 - 1 ................................... FENERBAHÇE A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.........................5 - 0 .......VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ....................1 - 2 ............................................GÖZTEPE A.Ş.
FRAPORT TAV ANTALYASPOR ...............0 - 0 .....GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
ATAKAŞ HATAYSPOR ..............................0 - 0 .........................ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
ALTAY .........................................................0 - 1 ..........İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
GALATASARAY A.Ş. .................................1 - 2 ................................ TRABZONSPOR A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. .......................................3 - 1 .......................YUKATEL KAYSERİSPOR
GZT GİRESUNSPOR..................................1 - 3 ........................ AYTEMİZ ALANYASPOR

SiZiN KANALINIZ (YOUTUBE) ABONE 
OLMAYI VE TAKiP ETMEYi UNUTMAYIN

Türkiye Kupası B Grubu’nda 
bulunan temsilcimiz Görele’nin 

Sultanları Görele Belediyesi Spor 
Kulübü, üçüncü maçında Anadolu 
Üniversitesi’ne 30-28 yenilerek gruptaki 
2 mağlubiyetini aldı.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi 
Kadınlar  Türkiye Kupası’nda Süper 
Lig’den 3, 1. Lig’den ise 2 takımın 
bulunduğu B Grubu’nda yer alan  
Görele’nin Sultanları Görele Belediyesi 
Spor Kulübü, glibiyetle başladığı kupa-
da son iki müsabakasında yenildi

Görele Belediyesi Spor Kulübü, 
Çarşamba günü saat 12.00’de 4. 
müsabakasında Sivas Belediyesi ile 
karşılaşacak.

MÜSABAKALARIN HAKEMLERİ :
12.00 GÖRELE BELEDİYESİ SK 

- SİVAS BELEDİYESİ SK: İSMAİL 
DOĞAN - KÜNTAY

TAŞKIN
14.00 AKSARAY BELEDİYESİ SK 

- ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GSK: 
EBUBEKİR BOYRAZ-ÖMER TURAN

Görele’nin 
Sultanları Bugün 

Galibiyet 
Kovalayacak

Umut Bozok 
seriye bağladı

Sezon başında Giresunspor’un 
gündemine gelen ve 

Kasımpaşa’nın çıkışında önemli rol 
oynayan Umut Bozok, son 6 maçta 
5 gol kaydederken, ligde gol sayısını 
11’e çıkardı. 25 yaşındaki futbolcu gol 
krallığı yarışında Karagümrüklü Alek-
sandar Pesic’in ardından, Trabzons-
porlu Cornelius ile ikinciliği paylaşıyor. 
Beşiktaş maçının son 14 dakikasında 
forma şansı bulan Pesic, gol sevinci 
yaşayamazken 12 golle gol krallığı 
yarışında lider konumda yer alıyor.

Ligde 27 puanla 13. sırada 
yer alan Kasımpaşa, üst 
üste 5. galibiyetini alırken, 

Göztepe de İstanbul’da 2-1 kazan-

dığı Başakşehir maçı ile birlikte 
üst üste 4. galibiyetini elde etti. 16 
puanla ligin dibine demir atan Yeni 
Malatyaspor galibiyet hasretini 13 

maça çıkarırken, Altay da kötü gidi-
şatını sürdürdü. İzmir temsilcisi 16 
maçtır kazanamazken, üst üste 8. 
mağlubiyetini aldı.Ligde 23. hafta 

itibarıyla Avrupa Kupaları’nı he-
defleyen takımlar ile küme düşme 
hattında puanların yakın olması 
rekabeti artırdı.

KASIMPASA VE 
GOZTEPE CIKISTA

Ligde birinci yarının bitmesinden 
sonra istifa eden teknik sorumlu 

Cihan Özal’ın yerine tekrar Hüseyin 
Tomak tam yetkili olarak görev aldı.

Tomak yaptığı açıklamada; 
“1926 Bulancakspor’un şu an ligde 

bulunduğu zor konumu bizi hiç 
ilgilendirmiyor. Bizim için önemli 
olan ligin ikinci yarısında oyna-
yacağımız maçları kazanmak. İlk 
etap olarak takım ve yönetim ligin 
ilk haftasında kendi evimizde oyna-
yacağımız Trabzon Erdoğduspor 
müsabakasına kilitlendik. Benim ve 
futbolcularımın kafasında hep bu 
maç var. Bütün çalışmalarımızı ga-
libiyet üzerine yapıyoruz. Takımıma 
inancım ve güvenim tam. Takımı-
mızın eksik gördüğümüz bölgele-
rine başta kaleci olmak üzere beş 
yeni transfer yaptık. Sadece iyi bir 
santrafor arayışı içerisindeyiz. Ligin 

ikinci yarısında sahada oynadığı 
futbol ve yaptığı mücadele ile zevk 

veren bambaşka bir Bulancakspor 
göreceğiz” diye konuştu.

Hüseyin Tomak: ‘Bambaşka Bir 
Bulancakspor Göreceksiniz’

Sezon başında 1926 
Bulancakspor’da yar-
dımcı hoca olarak görev 
yapan Hüseyin Tomak 
ligin ilk yarısının son 
haftalarına doğru göre-
vinden ayrılmıştı.

Giresun U 18 Liginde 2021-2022 futbol 
sezonuna fırtına gibi bir giriş yapan ve 

üst üste 3 maçını kazanan Tireboluspor Genç 
Takımı, son 3 maçtır galibiyeti unuttu. Ligde 
üst üste oynadığı Espiye ve Ballıca gibi takım-
lara deplasmanda mağlup olan Mavi-Beyazlı 
Gençler, evinde oynadığı son maçında lider 
Kayadibispor’a da 3-0’lık skorla yenildi.

Kardan temizlenen Tirebolu İlçe Stadı’nda 
Kayadibispor ile oynanan maça birçok as oyun-
cusundan yoksun çıkan Tireboluspor U 18 Ta-
kımı, güçlü rakibi karşısında gol yollarında etkili 
olamayınca, her iki yarıda yediği 3 golle sahadan 
3-0 yenik ve puansız ayrılmak zorunda kaldı. 

Ligde bu zamana kadar oynadığı 6 maçta 
9 puan toplayan Tirebolu Genç Takımı, 7’nci 
maçını bu hafta sonu Giresun 15 Temmuz 
Spor Kompleksi’nde Sanayispor Genç Takımı 

ile yapacak. 
Bu karşılaş-
ma 29 Ocak 
Cumartesi 
günü saat 
15’te başla-
yacak.

AS OYUNCULAR OLMAYINCA...
Giresun Gençler Liginde ilk 3 maçını galibiyetle kapayan ve ardından düşüşe geçen 

Mavi-Beyazlı Gençler, üst üste son 3 maçını kaybederek, zirve yarışından uzaklaştı…



GÜNDEM
GiRESUN

SPOR

(Yazısı 4'te)

YASİN OZAN MI ALPEREN AYDIN MI?

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

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

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

OZEGOVİC HIZ KESMEDİ
Maça etkili başlayan konuk ekip 

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

İLK KEZ KAYBETTİ !
Giresunspor evinde 

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

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

BURSASPOR, GENÇLERİ İLE 
GÜZEL

Bursaspor, sahasında Beypiliç 

DERS ÇIKARMAK ŞART

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

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

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

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

AKHİSAR, 1'E KARŞI 3 ALDI 
Akhisarspor deplasmanda 

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

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

İSTANBULSPOR PES ETMEDİ
Haftaya ikinci sırada giren 

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

                       (Devamı 5'te)

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

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

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

eşil-beyazlılar, Ziraat 

YTürkiye Kupası 3. Kademe 
maçında misafir edeceği 

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

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

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

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

YABANCILAR
Giresunspor'da sezon başından 

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

Teknik adam Hakan Keleş'in 
Çarşamba günü çıkılacak maçta 

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

YÖNETİM KURT'TA
Merkez Hakem Kurulu, 

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

GİRESUNSPOR, KUPADA TUR ARIYOR

KÖSE, FEDERASYONDAN NETLİK BEKLİYOR

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

Köse, İzmir ve çevresinde 

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

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

Bir türlü istediği sonuçları 
alamayan ve  hasretini çektiği 

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

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

Sayfa: 626 Ocak 2022 Çarşamba

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

 

 

 

Spor Toto Süper Lig’in 
23. haftasında konuk 
ettiği Aytemiz Alan-

yaspor’a 3-1 mağlup olan GZT 
Giresunpor, iç sahadaki son 3 
maçından puan çıkaramadı.Ye-
şil-beyazlılar, ligde oynadığı son 
3 iç saha maçında 3 puan elde 
edemedi.Ligin 19. haftasında 
konuk ettiği Atakaş Hatayspor’a 
1-0 mağlup olan Doğu Kara-
deniz temsilcisi, 21. haftada 
Kasımpaşa’ya 2-0 yenildi.

GZT Giresunspor, son 
olarak  konuk ettiği Aytemiz 
Alanyaspor’a 3-1 mağlup 
oldu.Geride kalan 23 hafta-
da Giresun ekibi, iç sahada 
oynadığı 12 maçta 4 galibiyet 
elde ederken, 2 kez rakiple-
riyle berabere kaldı, 6 kez de 
sahadan yenik ayrıldı.

Kulüp yönetim kurulu üyesi 
Sinan Akgün,  yaptığı açıkla-
mada, kısa zaman içerisinde 
toparlanacaklarını ve ligde 
çıkışa geçeceklerini kaydetti.
Sezon sonunda hedefleri olan 
ligde kalma başarısını göste-
receklerine inandıklarını dile 
getiren Akgün, yönetim kurulu, 
teknik heyet ve futbolcu gru-

bunun bunu başarmak için 
canla başla mücadele verdiğini 
sözlerine ekledi.

4 HAFTA YOK !
GZT Giresunspor’un  kendi 

evinde Aytemiz Alanyaspor ile 
oynadığı maçta sakatlanan 
Hayrullah Bilazer’in durumu-
nun ciddi olduğu öğrenildi.
Maçın 25. dakikasında sakat-
lanarak oyundan çıkan Hayrul-
lah’ın ilk yapılan kontrollerinde 
kasığında yırtık tespit edildiği 
bilgisi verildi. Tedavisine 
başlanan Hayrullah Bilazer’in, 
en az 4 hafta sahalardan uzak 
kalacağı ifade edildi.

KOSOVA MİLLİ 
TAKIMI FORMASINI 
GİYECEK Mİ ?

Galatasaray’dan Gire-
sunspor’a kiralanan ve bu 
sezon  gösterdiği performans-
la Süper Lig’e damga vuran 
Okan Kocuk için herkesi 
şaşırtan bir detay ortaya çıktı. 
Kosova kökenli 26 yaşında-
ki kaleci, daha önce A Milli 
Takım forması giymediği için 
bir davet gelmesi durumunda 

Kosova Milli Takımı’nda forma 
giyebilir.

Bu sezon 20 maçta 22 gol 
yiyen ve 6 karşılaşmada kale-
sini gole kapatarak dikkatleri 
üzerine çeken tecrübeli eldi-

venin, Kosova Milli Takımı’nın 
formasını giyebileceği öne 
sürüldü.

Kökenlerinin Kosova’ya 
dayandığı Okan, A Milli Ta-
kımımız’da daha önce görev 

yapmaması nedeniyle Kosova 
için kriterleri karşılıyor. Daha 
önce Balkan ülkesinin, başarılı 
file bekçisine bu teklifi götür-
düğü ancak o dönem A Milli 
Takım hayalleri olduğu için 

Okan’ın söz konusu öneriyi 
kabul etmediği belirtilirken, şu 
anda böyle bir talebin olması 
durumunda deneyimli kale-
cinin nasıl bir yol izleyeceği 
merak konusu.

KARNE PEK GUVEN VERMiYOR
Ligin ikinci devresinde deplasmanlardan 4 puan çıkaran Giresunspor, kendi evinde ise Kasımpaşa ve Alanyaspor’a yenilerek sıfır çekti.

Spor Toto Süper Lig’de 
23. hafta geride kalır-

ken, 3 büyük takımın puan 
kayıpları sürüyor. Fenerbahçe, 
Beşiktaş ve Galatasaray’ın 
toplam 7 puan kaybettiği 
haftada en fazla golü Adana 
Demirspor (5) kaydetti.Süper 
Lig’de lider Trabzonspor, 23. 
haftada deplasmanda Gala-
tasaray’ı 2-1 yenerek puanını 
54’e çıkardı. Ligde ikinci sıra-

da yer alan ve 1 maçı eksik 
Konyaspor, İzmir’de Altay ile 
karşılaşırken sahadan 1-0 ga-
lip ayrıldı ve 45 puanla takibini 
sürdürdü. Francesco Farioli 
yönetiminde Alanyaspor, ligin 
flaş takımı Giresunspor’u dep-
lasmanda 3-1 yenerek üst üste 
3. galibiyetini aldı. Akdeniz 
ekibi 38 puanla ligde 3. sıraya 
yükselerek Avrupa Kupaları’na 
katılımda iddiasını artırdı.

24 GOL ATILDI
Süper Lig’de 23. hafta oy-

nanan 10 karşılaşmada toplam 
24 gol atılırken, en farklı maç 
Adana’da oynandı. Adana 
Demirspor sahasında Kara-
gümrük’ü 5-0 yendi. 4 ekibin 
deplasmanda kazandığı haftada 
2 karşılaşmada da gol sesi çık-
madı. Kasımpaşa ve Alanyaspor 
ise bu hafta 3’er kez rakip fileleri 
havalandırmayı başardı.

23. HAFTA DEPLASMAN TAKIMLARINA YARADI


