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EBATLAMA VE BANTLAMA

“GİTRAD” HABERLEŞME 
AĞI İLE İLÇELERİMİZİ VE 

ÇEVRE İLLERİ BİRLEŞTİRDİ 

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

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

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

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

Her fırsatta “kontrollü sosyal 

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

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

             (Devamı 2'de)

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

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

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

verdik. Çoğunluk olan AKP'li 
meclis üyeleri  kabul oyu 

verdiniz. Dönemin  Valileri de 
bu kararları onayladılar. Dün 

Özel İdareye   talimat yağdıran 
siyasetçiler  ve AKP iktidarı bu 

işten böyle sıyrılamaz”dedi.

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

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

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

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

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde 
sürdüğü öğrenildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı 
Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ŞAHİN YILANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN

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

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

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

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

BAŞKAN SALİM ASLAN 
KİVİ ÜRETİCİLERİNİ UYARDI

süresinin azalmasına neden 
olmaktadır." 

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

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

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

ÇAKIRMELİKOĞLU'NDAN TARİHİ ÇAĞRI

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

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

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

depremin ardından bölgeye gıda ve 
battaniye yardımı gönderdi. 

                      (Devamı 2'de)
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ALİ ZAFER TOPŞİR

Özlem Ünal Akyol

Prof. Dr. HÜLYA AKAN

Yavuz KOÇAK

Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ

YAKUP ÇUKUR
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                            GÜNEŞ BATMADI
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GİRESUN BELEDİYE 
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DEPREME NASIL 
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ÖĞRETMENLERİMİZ VE 
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31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

GİRESUN İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TEŞEKKÜR YAZISI
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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

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

ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
ŞENSOY

ORMANLAR  
CAYIR CAYIR 
 YANIYOR..

CEREN KARATEPE
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KÖŞEDE 
KALMIŞLIKLAR

GÜLÇİN KALAFAT

HÜR BAYRAM 
BU BAYRAM... 

Mine Çakırmelikoğlu 
Kurt röportajı

Gülşah 
Sarıca’nın 
kaleminden...

Yarın ki 
gazetemizde

bulabilirsiniz...

“BUYRUN BİR 
KAHVEMİZİ İÇİN”

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

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

GÜLŞAH SARICA

GÜLŞAH SARICA

GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

YER SOFRASI

DR.İBRAHİM ÖZKUŞ
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VURMA AVCI 
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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 
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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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ABDULLAH KESKİN

Mürvet KAHYAOĞLU 
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ORMANLAR  
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 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
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GEZFOD'TAN 
ÇALDAĞ- 

KULAKKAYA 
GEZİSİ
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EKMEĞİ ASKIYA 
ASTIRANLAR 

SİZCE NE DEMEK 
İSTİYORLAR 

MÜRSEL BOSTANCI

GİRESUNDA 

VİRÜS 

MÜCADELESİ?                 

(Yazısı Sayfa 2'de)

FİDANCILIĞIN ÖNEMİ 
HER ŞEYİ KÖKTEN 
DEĞİŞTİRMEZ.

SEDAT KARAKAYA

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

AFET BÖLGESİNDE 
DAYANAKSIZ 

BİNA YIKIMLARI
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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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Palyatif Bakım
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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

(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 
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olmaz!..

(Yazısı Sayfa 2'de)

Palyatif Bakım

Üstadı Anarken 
Anımsadıklarım…

Kelleci, “Evde kullan-
mış olduğunuz tüpe 

bir yıl içinde yüzde yüzden 
fazla zam yapıldı. Zamları 1 
Ocak’tan itibaren başlatarak 
kurnazlık yaptılar. Faturala-
rımız artık 35 günlük okun-
maktadır. 

Sarayın günlük elektrik 
faturası 6 bin TL, aylık 1 mil-
yon 800 bin TL, yıllık ise 20 

milyon TL, yani 20 Trilyon…
Saray 1150 odasının 

elektriğini 24 saat kullanacak 
ve bunun faturasını bizler 
ödeyeceğiz.

Aynı şekilde doğalgaza, 
akaryakıta, kömüre gelen 
zamlar, gıdaya gelen zam-
lar….

Soruyorum; geçen ay ne 
kadar elektrik faturası geldi, 

bu ay ne kadar geldi? Gelen 
elektrik faturaları herkesi 
çarpmış durumda…

Hepimizin gündeminde bu 
var. Vatandaşımız ve esna-
fımız gelen faturaları nasıl 
ödeyeceğini bilemez durum-
da, çaresiz durumda…

Bundan sonra gelecek 
faturalar da ayrı bir panik 
havası oluşturuyor.  n 2’DE

Millet İttifakı, Piraziz’de elektrik 
faturalarını protesto etti Bildiriyi okuyan CHP Piraziz İlçe 

Başkanı Nezir Kelleci, esnafın 
perişan edildiğini öne sürdü.

Yeniden Refah Partisi 
Giresun İl Başkanı 
Ömer Duman ilçe 

ziyaretlerini sürdürdüklerini 
söyledi. Piraziz’de inceleme-
lerde bulunan Duman” Yeni-
den Refah Parti’mizin Piraziz 
İlçemizde esnaf kardeşlerimizi 
ziyareti oldukça faydalı geçti. 
Halkımız bizleri hoşgörü ile 
karşılıyor. Kendilerine teşekkür 
ediyoruz. Partimize yoğun ilgi 
var. Adım adım iktidara koşu-
yoruz. YSK Kayıtlarına göre 
kısa süre içerisinde çok sayıda 
üye yaptık” dedi. n 2’DE

NECMETTiN ERBAKAN
iCiN LOKMA DAGITILACAK

KUPELi: SAMSUN VE iZMiR
LiMANI DA SEHiR iCiNDE

Giresun Limanı’ndaki silolar manzara nedeniyle yıkılırken, şehrin 
içinde olan Samsun Limanı’ndaki silolar ise ödül aldı...

İzmir ve Mersin ile Trab-
zon limanlarının da şehrin 
içinde olmasına rağmen 

sadece Giresun Limanı’nın 
kapatılmak istenmesine 
akıl sır erdirilemiyor. Liman 
konusunda devletin tek tip 
karar almamasını isteyen 
Gelecek Partisi İl Başkan 
Yardımcısı Halil Küpeli, 
“Bu ülkede sadece Giresun 
Limanı’nın şehir içinde oldu-

ğu sanılıyor. Tüm limanlar 
şehrin içinde aslında. Ben 

buradan bu ilin evlatlarını 
göreve çağırıyorum.  n 3’TE

Zabıta Ekipleri Marketlerde KDV 
İndirimi Denetiminde Bulundu

n 3’TE

JANDARMA TAM 
NOT ALDI

n 2’DE n 2’DE

‘Kemençemin 
Üstüne’ İsimli 
Kültür Yayını 

Arşivlerde 
Yerini Aldı



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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JANDARMA TAM 
NOT ALDI

Giresun’da dereye dü-
şen köpek kurtarıldı. 

İl Jandarma Komutanlığı’nın 
bu duyarlı tavrı tam not aldı... 
Giresun İli Dereli İlçesi Ko-
tana Köyü HES yakınındaki 
dereye düşen köpek itfaiye 
ekipleri tarafından bulunduğu 
yerden çıkartılarak Giresun İl 

Jandarma Komutanlığı/Asa-
yiş Şube Müdürlüğü Çevre, 
Doğa ve Hayvanları Koruma 
Tim Komutanlığınca Giresun 
Hayvan Barınağına teslim 
edilerek tedavisi yaptırıldı. 
Yaralı köpeğin hayati tehlike-
sinin bulunmadığı öğrenildi. 

n Haber: Osman YILMAZ

Gelen zamlar hem 
üreticiyi, hem de 
tüketiciyi zorla-

maktadır. Minibüscüleri, tak-
sicileri, kamyoncuları, okul 
servis araçlarını, lokantaları, 
bakkalları, tüm vatandaşları-
mızı etkilemektedir.

Elektrik faturalarından do-

layı çarpıldık ve de çarpılma-
ya devam ediyoruz.

Doğalgaz faturalarından 
dolayı donduk ve de donma-
ya devam ediyoruz.

Ekmeğe ve gıdalara 
yapılan zamlardan aç kaldık 
ve de aç kalmaya devam 
ediyoruz.

Bu zamlar, bu haksızlık 
nereye kadar devam ede-
cek? BİZLER DUR DİYENE 
KADAR DEVAM EDECEK.

Sesimizi yükseltmenin 
zamanı geldi… Yükselte-
ceğiz… Çünkü bu bizim en 
insani talebimizdir.” dedi. 

n Haber: Mustafa CİCİ

Millet İttifakı, Piraziz’de elektrik 
faturalarını protesto etti Bildiriyi okuyan CHP Piraziz İlçe 

Başkanı Nezir Kelleci, esnafın 
perişan edildiğini öne sürdü.

NECMETTiN ERBAKAN
iCiN LOKMA DAGITILACAK
“MERHUM ERBAKAN İÇİN 
LOKMA DAĞITILACAK”

Bu arada Merhum Erba-
kan’ın ölüm yıldönümünde 
lokma dağıtılacak. Başkan 
Duman, “Erbakan hocamızın 
Ölüm yıldönümü dolayısıyla 

hanım kollarımız stant açıp 
lokma dağıtımı yapacaktır. Et-
kinlik Atapark’ta saat 11.00’de 
start alacak. Giresun belediye-
si önünde katılım bekliyoruz. 
Şimdiden emeği geçenlerden 
Allah razı olsun” dedi. 

n Haber: Fatma Uğurlu

Toplantıya;  Rektör Prof. 
Dr. Yılmaz CAN, Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Gürol YIL-
DIRIM, Genel Sekreteri Ahmet 
Tevfik KORKMAZ, Bilgi İşlem 
Daire Başkanımız Hasan KÜ-
LEKÇİ ve ekibi katıldı.

“Siber Güvenliğin 
Önemi”

Açılış konuşmasını yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz 
CAN;  “İçinde bulunduğumuz 
bilgi ve iletişim çağında gerek 
kurumların gerekse de bireyle-
rin en değerli varlıklarından biri 
sahip oldukları bilgidir. Bilgiye 
erişimin kolay olmasının yanı 
sıra çeşitli gerekçelerden ötürü 
sahip olunan bilginin gizliliği, 
bütünlüğü ve korunması da 
büyük önem arz etmektedir. 
Her gün bir yenisini işittiğimiz 
siber saldırı ve veri ihlallerine 
karşı uygulanabilir ve hızlı ön-
lemler almak, ilim irfan yuvası 
üniversitelerimiz için elzemdir. 
Bu bağlamda bütün sistemleri 
korumak bizlerin görevidir.  Bu 
kapsamda Sayın Cumhurbaş-
kanımızın da özel bir önem 
verdiği kamusal bilginin güven-
liğinin sağlanmasının temel 
taşlarından biri sızma testidir. 
Bildiğiniz üzere bu konu ile 
ilgili Cumhurbaşkanlığı bün-
yesinde Dijital Dönüşüm Ofisi 
kurulmuş olup Bilgi ve İletişim 
Güvenliği Tedbirleri rehberi 
yayınlanmıştır. Bu yüzden tüm 
kamu kurumları için Kurumsal 

SOME kapsamında yılda en 
az bir defa sızma testi yaptı-
rılması  zarureti doğmuştur. 
Dijitalleşen dünyada güvenliği 
sağlanmayan hiçbir sistem 
sürdürülebilir değildir. Bu eği-
tim ile üniversitenize ait bilgi 
sistemlerinin, kurumunuzun 
kendi Siber olaylara müdahale 
ekibi tarafından incelemesi 
sonucunda ortaya çıkabilecek 
olası zafiyetlerin saptanarak 
giderilmesi ve tüm açıklıkların 
kapatılması hedeflenmektedir. 
Bu hedefe ulaşma yolunda 
ilk ve en büyük adımımızı 
bizlere destek olan Allsafe 
Siber Güvenlik firmasının iş 
birliği içerisinde bu eğitim ile 
atıyoruz ve bu projemizi tüm 
üniversitelerimize öncü olarak 
yaygınlaştırmak hedefimiz. İlk 
oturumumuz olan Siber Gü-
venlik kapsamında uygulamalı 
sızma testi eğitimi etkinliğimize 
Amasya Üniversitesi, Bolu 
Abant İzzet Baysal Üniversi-
tesi, Gümüşhane Üniversitesi, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
Ordu Üniversitesi, Trabzon 
Üniversitesi, Recep Tayyip Er-
doğan Üniversitesi Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığı personelleri 
katılımı için teşekkürlerini iletti 
ve  kendisi için bu konunun bü-
yük önem taşıdığını ifade etti.

 Tüm Üniversitelerimizi 
Uygulamalı Siber Güvenlik 
Alanında Daha Aktif Hale 
Getireceğiz

Allsafe Siber Güvenlik Ge-
nel Müdürü Gülşah BAKIRLI, 
bilgi işlem daire başkanlığı 
personeli olarak verilerin ko-
runmasını sağlamanın en bi-

rincil alan olduğunu belirtti ve “ 
Bilgi güvenliği standartlarında 
üç başlığı sağlamak durumun-
dayız. Bunlar; verilerin gizliğini 
sağlamak, orijinallik ve bilginin 
kaynağından emin olmalıyız, 
Pentest - Penetrasyon Testi 
kötü amaçlı bir saldırganın 
içeriden ya da dışarıdan 
sistemlere verebileceği zararı 
önceden görebilmek ve za-
yıflıklar için tedbir alabilmek 
amaçlı planlanmış bir saldırı 
simülasyonudur. Penetrasyon 
testi - Pentest kurumların gü-
venlik becerilerini üst düzeyde 
tutmak, Dışarıdan gelebilecek 
saldırıları görüp önlem almak, 
Sistemlerinize yapılan yatı-

rımı güvende tutmak ve en 
önemlisi de güvenlik açıkları 
nedeniyle oluşabilecek bilgi 
kayıplarına engel olabilmek 
için pentest - penetrasyon testi 
yapılmalıdır.” dedi.

 Genel Müdür devamında; 
güvenlik üçgeni, güvenlik testi 
türleri, güvenlik testi içeriği, 
Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve 
İletişim Güvenliği Tedbirleri 
Rehberi, ISO 27001 Bilgi Gü-
venliği Yönetim Sistemi içeriği 
ve Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu idari ve teknik tedbir-
leri konularını katılımcılar ile 
paylaştı. 

Açılış toplantısı, soru cevap 
bölümü ile sona erdi.

Uygulamalı Siber Güvenlik 
Eğitimi GerçekleştiGiresun Üniversitesi’n-

de ‘Uygulamalı Siber 
Güvenlik Eğitimi’ ko-

nulu eğitim,  Harezmi 
Kongre Salonu’nda 

gerçekleşti

‘Kemençemin Üstüne’ 
İsimli Kültür Yayını 

Arşivlerde Yerini Aldı

Görele Belediyesi kültür 
yayınlarına yenilerini 

eklemeye devam ediyor. 
Görele Belediyesinin katkı-

larıyla basımı tamamlanarak 
yayına sunulan ‘Kemençemin 
Üstüne’ isimli kültür yayını 
okuyucularıyla buluştu.

Araştırmacı- Yazar, Emekli 
Öğretmen Hayrettin Günay 
tarafından kaleme alınan 
‘Kemençemin Üstüne’ isimli 
kitabın içeriğinde kemençe, 
türkü ve horanla alakalı kap-
samlı bilgiler göze çarpıyor. 

Görele Belediye Başka-
nı Tolga Erener, yeni kültür 
yayınımız olan ‘Kemençemin 
Üstüne’ isimli kitabımızın 
yazarı Emekli Öğretmen 
Hayrettin Günay ile bir araya 
gelerek, kitap ile alakalı bilgi 
alışverişinde bulundu. 

Görele Belediye Başkanı 
Tolga Erener, önemli bir kültür 
yayınının daha arşivlerde 
yerini aldığını belirterek, kitap 
yazarı Araştırmacı- Yazar, 
Emekli Öğretmen Hayrettin 

Günay’a teşekkür etti.
Görele Belediyesinin 16. 

Kültür yayınının arşivlerde ye-
rini aldığını ifade eden Erener, 
şunları kaydetti:

“Kemençede, Horanda 
Görele ele alındı. Ke-
mençe, Horan ezgilerinin 
Görele merkez olmak üzere 
Görele’den batıya, doğu-
ya, güneye gidişi ‘müzikte 
etkileşim’ yoluyla kanıtlandı. 
Kemençe, türkü ve horan 
yazılarıyla derlenmiş bir 
kültür yayınımız daha arşiv-
lerde yerini aldı. Bu kitabı-
mızla birlikte belediyemizin 
katkılarıyla çıkarılan 16. 
Kitabımız oldu. Kültür yayın-
larımızı desteklemeye, katkı 
sağlamaya devam ediyo-
ruz. Emeği gecen herkese 
teşekkür ediyorum” 

Araştırmacı- Yazar, Emekli 
Öğretmen Hayrettin Günay 
ise, Belediye Başkanı Tolga 
Erener’e katkılarından dolayı 
teşekkür ederek, imzalı kita-
bından hediye etti.



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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Üstadı Anarken 
Anımsadıklarım…

İlim Yayma Cemiye-
ti Gaziosmanpaşa 
Şube Başkanı değerli 

dostum Kerem Akpınar 
aramasa unutup geçip 
gidecektim. Telefonda “hadi 
gelmiyor musun?” dedi-
ğinde aklıma geldi etkin-
lik. İlim Yayma Cemiyeti 
Gaziosmanpaşa Şubesi iki 
üç yıldır özellikle şair ve ya-
zarlarımızı anmak, onların 
eserlerini gündemde tutmak 
için etkinlikler yapıyor. 
Önceleri Gaziosmanpaşa 
Belediyesi Kültür Merke-
zinde yapılan etkinlikler 
bu yıl format değiştirerek 
okullara kaydırılmış. Güzel 
de olmuş.

Bu sefer etkinlik evimin 
hemen yakınındaki Servet 
Asmaz Anadolu İmam Hatip 
Lisesinde yapıldı. Etkinliğin 
konusu da Üstad Necip 
Fazıl Kısakürek. Üstadı 
anmak için böyle 2-3 saatlik 
programlar yetmez ama 
okulun mahir hocaları ve 
çalışkan öğrencileri bu işi 
hakikaten başarmışlar. Üs-
tadın hayatını sıkıcı olma-
dan ve çok mikrofonik bir 
sesle anlatan öğrenciyi çok 
başarılı buldum.  Hayatının 
içine yerleştirilen biraz da 
kronolojik sıra takip eden 
şiirler ise enfes yorumlarla 
sunuldu. Tabii ki final Genç-
liğe Hitabe ile son buldu.

Tabii bu etkinlik beni hem 
uzak tarihe hem de yakın 
tarihe götürdü. Şöyle ki biz 
Necip Fazılı şahsen görme 
bahtiyarlığına ve yakinen 
dinleme mutluluğuna eriş-
miş bir nesiliz. Hatta Eren-
köy’deki köşkünde üstad 
ve muhterem eşi Neslihan 
hanımla bayramlaşma mut-
luluğuna eriştik. MTTB’deki 
konferanslarını dinlemiş ve 
Beyazıt Mitingini izlemiş biri 
olarak eserlerinin bazılarını 
da okuduk. 

Ayrıca bu tip programlar 
ve yarışmalar bizim için 
ayrıca heyecan vericidir. 
Vefa Poyraz Lisesinde 
okurken bu genç kardeş-
lerimizin yaşlarında MTTB 
tarafından İstanbul çapında 
yapılan bir kompozisyon 
yarışmasına katılmış ve 
6.olmuştum. Kompozisyo-

numu da Üstadın meşhur 
şiiri Zindandan Mehmed’e 
Mektup şiirinden alınan 
“Mehmed’im, sevinin, 
başlar yüksekte! / Ölsek 
de sevinin, eve dönsek de! 
/ Sanma bu tekerlek kalır 
tümsekte! / Yarın, elbet 
bizim, elbet bizimdir! / Gün 
doğmuş, gün batmış, ebed 
bizimdir!” dizileri ile bitirmiş-
tim.

Benim için çok önemli bir 
başka yanı da okula adını 
veren değerli insan Servet 
Asmaz idi. Servet vücut ge-
liştirme sporu yapardı, elleri 
benim iki elim kadar, iri yarı 
adeta iki insan gibiydi. Allah 
vergisi güzelliğine sakal da 
güzel yakışmıştı. Servet 
kardeşimle tanışıklığımız 
1990’lı yallara dayanıyor. 
Evimin kalebodur fayans 
işlerini yapmıştı. Değerli 
dostum Köksal Çoraklının 
tavsiyesi ile başlayan bu ta-
nışıklık devam etmiş zaman 
zaman irtibatlaşmıştık. Çok 
sonraları abisiyle beraber 
bir iş kurduğunda sağ olsun 
bizi tercih etmiş muhasebe 
ve mali müşavirlik işlerini 
biz yapmıştık. Bu doztlu-
ğumuz devam ederken 
me’şum 15 Temmuz Darbe 
Teşebbüsü olmuş Servet 
kardeşim de yanında birkaç 
arkadaşıyla Boğaz Köprü-
sündeki askerlere müdaha-
le için yola çıkmıştı. Ancak 
Okmeydanı yakınlarında 
yapılan müdahale sonucun-
da şehadet şerbetini içmişti. 
O günlerde muhteşem bir 
kalabalıkla Küçükköy Mer-
kez Camiinden cenazesini 
kaldırmıştık. Bayburt’un bu 
yiğit evladına Allah rahmet 
eylesin. 

Bu etkinlik bana bu güzel 
duyguları yaşattı. Öğrenci-
ler ise şiirleri adeta yaşaya-
rak yorumladılar. Etkinliğe 
Gaziosmanpaşa Kayma-
kamı Numan Hatipoğlu da 
katılarak büyük bir incelik 
gösterdi. Hatta bilseydim bir 
şiir çalışması yapar ben de 
okurdum diyerek nezaket 
de gösterdi. Böyle idareciler 
insanın iş yapma zevkini de 
artırır. Teşekkürler Kerem 
Akpınar, teşekkürler güzel 
yavrularım…

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

12 şubat ilan 

Dr. Öğrt. Üyesi Berkan ŞAHİN
Başhekim

Giresun İli ve İlçeleri Limit İçmesuyu Borusu, Kanalizasyon Borusu ve Su Deposu Alımı mal 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek 
olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/148431
1-İdarenin
a) Adı : GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No:409 28200 GİRESUN 
MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542157571 - 4542157508
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Giresun İli ve İlçeleri Limit İçmesuyu Borusu, Kanalizasyon Borusu ve Su Deposu Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif ölçü ve ebatta PE 100 boru, korigatör boru alımı ile 2 adet 3000 
litrelik ve 4 adet 5000 litrelik su deposu alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Giresun İl Özel İdaresine ve İlçe Özel İdare Müdürlüklerine
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde malların 
tamamı teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.03.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü 
Mah. Atatürk Bulvarı No:409 Zemin Kat (İhale Hizmetleri Şefliği) Merkez/GİRESUN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekliler teklif verdikleri çap ve basınçtaki boruları kapsayan Noter tasdikli TSE Uygunluk 
Belgesinin bilgilerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecekler ve istenildiği takdirde idareye ibraz 
edeceklerdir.Bu belgeleri ihtiva etmeyen veya teklif edilen çap ve basınçtaki boruyu kapsamayan 
TSE belgeli teklifler dikkate alınmayacaktır.
4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekliler üretici firmanın kullanacağı hammaddenin kaynağını ve tüm özelliklerini belirten bilgileri ve 
belgeleri  yeterlik bilgileri tablosunda belirtecek ve istenildiğinde idareye ibraz edeceklerdir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

GİRESUN İLİ VE İLÇELERİ LİMİT İÇMESUYU 
BORUSU, KANALİZASYON BORUSU VE SU 
DEPOSU ALIMI GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ 

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: ILN01559341)

25 subat basin ilan

KUPELi: SAMSUN VE iZMiR
LiMANI DA SEHiR iCiNDE

Giresun Limanı’ndaki silolar manzara nedeniyle yıkılırken, şehrin 
içinde olan Samsun Limanı’ndaki silolar ise ödül aldı...

Türkiye’de şehir merkezleri 
dışına kurulmuş 1 liman 
var mı?. Varsa hangisidir. 

Karadeniz’de şehir dışında tek 
liman var mı?. Önce tüm illerde bir 
kanun yapılıp tüm limanlar şehir 
dışına çıkarılmalıdır. Giresun ayrı 
bir ülke mi de sadece bizim liman 
il dışına çıkarılmak isteniyor. İzmir 

veya Mersin Limanı niye şehir 
içinde tutuluyor. Giresun halkı bu 
işin sırrını öğrenmek hakkına sahip 
değil mi? TBMM toplanıp tüm illeri 
kapsayan manzara yasası yap-
malıdır. Sadece Giresun’u liman 
ticareti dışına itmenin amacı ne?. 
Bu Giresun sizlere ne yaptı?” diye 
sordu. n Haber: Mustafa Cici

Görele Belediyesi 
Zabıta Ekipleri, 

marketlerde KDV indirimi 
denetiminde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 
açıklanan “Türkiye Eko-
nomi Modeli Yeni, Adımlar 
ve Enflasyon Tedbirleri” 
kapsamında temel gıda 
maddelerinde uygulanacak 
olan KDV indirimi başlatıldı. 
Bunun üzerine hareke-
te gecen zabıta ekipleri, 
marketlerde denetimlerde 
bulundu. 

Ekipler, denetimler 
kapsamında marketlerdeki 
ürünlerde KDV indirimi 
yapılıp yapılmadığı, ürün 
fiyatlarının karşılaştırılması, 
etiket fiyatı ile kasa fiyatının 
tutup tutmadığı ve son kul-
lanım tarihi gibi konularda 
kontroller gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı 
Tolga Erener, temel gıdada 
KDV’nin düşürülmesi sonra-
sı başta zincir marketler 
olmak üzere ilçe genelinde 
denetimler yaptıklarını be-
lirterek, “Usulsüzlük tespit 
etmemiz durumunda gerekli 
yaptırımları uygulayacağız. 
Ayrıca müşteriler usulsüz 
uygulamaları hem Ticaret 
Bakanlığı hem de bağlı 
oldukları İl Müdürlüklerine 
bildirebilirler. Ekiplerimiz, 
7/24 esaslı olmak üzere 
denetimlerini artarak sürdü-
recek.” dedi.

Zabıta 
Ekipleri 
Marketlerde 
KDV İndirimi
Denetiminde Bulundu

Giresun’un Kulak-
kaya Yaylası’nda 

37 personel ve 21 aracın 
katılımıyla çığ tatbika-
tı gerçekleştirildi. Çığ 
tehlikesine maruz kalan 
iller arasında yer alan Gi-
resun’da, ilgili kurum ve 
kuruluşlardan oluşturulan 
Çığ Hazırlık ve Müdahale 
Ekibi, Dereli ilçesine bağlı 
1700 rakımlı Kulakkaya 
Yaylası’nda tatbikat yaptı.

Olası afetlere hızlı ve 
etkin şekilde müdaha-
le edilebilmesi, arama 
kurtarma kapasitesinin 
geliştirilmesi amacıyla 
yapılan tatbikatta senaryo 
gereği AFAD’a, 5 dağcı-
dan 3’ünün çığ altında 
kaldığı bildirildi.Bunun 
üzerine 37 personel ve 
21 araçla çığ bölgesine 
hareket edildi. Yapılan 
arama çalışması sonucu 
kar altında kalan dağcıla-
ra ulaşılmasıyla tatbikat 
başarılı şekilde sonlandı-
rıldı.       GİRESUN (AA)

Kulakkaya 
Yaylası’nda 
çığ tatbikatı 

yapıldı

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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JANDARMA TAM 
NOT ALDI

Giresun’da dereye dü-
şen köpek kurtarıldı. 

İl Jandarma Komutanlığı’nın 
bu duyarlı tavrı tam not aldı... 
Giresun İli Dereli İlçesi Ko-
tana Köyü HES yakınındaki 
dereye düşen köpek itfaiye 
ekipleri tarafından bulunduğu 
yerden çıkartılarak Giresun İl 

Jandarma Komutanlığı/Asa-
yiş Şube Müdürlüğü Çevre, 
Doğa ve Hayvanları Koruma 
Tim Komutanlığınca Giresun 
Hayvan Barınağına teslim 
edilerek tedavisi yaptırıldı. 
Yaralı köpeğin hayati tehlike-
sinin bulunmadığı öğrenildi. 

n Haber: Osman YILMAZ

Gelen zamlar hem 
üreticiyi, hem de 
tüketiciyi zorla-

maktadır. Minibüscüleri, tak-
sicileri, kamyoncuları, okul 
servis araçlarını, lokantaları, 
bakkalları, tüm vatandaşları-
mızı etkilemektedir.

Elektrik faturalarından do-

layı çarpıldık ve de çarpılma-
ya devam ediyoruz.

Doğalgaz faturalarından 
dolayı donduk ve de donma-
ya devam ediyoruz.

Ekmeğe ve gıdalara 
yapılan zamlardan aç kaldık 
ve de aç kalmaya devam 
ediyoruz.

Bu zamlar, bu haksızlık 
nereye kadar devam ede-
cek? BİZLER DUR DİYENE 
KADAR DEVAM EDECEK.

Sesimizi yükseltmenin 
zamanı geldi… Yükselte-
ceğiz… Çünkü bu bizim en 
insani talebimizdir.” dedi. 

n Haber: Mustafa CİCİ

Millet İttifakı, Piraziz’de elektrik 
faturalarını protesto etti Bildiriyi okuyan CHP Piraziz İlçe 

Başkanı Nezir Kelleci, esnafın 
perişan edildiğini öne sürdü.

NECMETTiN ERBAKAN
iCiN LOKMA DAGITILACAK
“MERHUM ERBAKAN İÇİN 
LOKMA DAĞITILACAK”

Bu arada Merhum Erba-
kan’ın ölüm yıldönümünde 
lokma dağıtılacak. Başkan 
Duman, “Erbakan hocamızın 
Ölüm yıldönümü dolayısıyla 

hanım kollarımız stant açıp 
lokma dağıtımı yapacaktır. Et-
kinlik Atapark’ta saat 11.00’de 
start alacak. Giresun belediye-
si önünde katılım bekliyoruz. 
Şimdiden emeği geçenlerden 
Allah razı olsun” dedi. 

n Haber: Fatma Uğurlu

Toplantıya;  Rektör Prof. 
Dr. Yılmaz CAN, Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Gürol YIL-
DIRIM, Genel Sekreteri Ahmet 
Tevfik KORKMAZ, Bilgi İşlem 
Daire Başkanımız Hasan KÜ-
LEKÇİ ve ekibi katıldı.

“Siber Güvenliğin 
Önemi”

Açılış konuşmasını yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz 
CAN;  “İçinde bulunduğumuz 
bilgi ve iletişim çağında gerek 
kurumların gerekse de bireyle-
rin en değerli varlıklarından biri 
sahip oldukları bilgidir. Bilgiye 
erişimin kolay olmasının yanı 
sıra çeşitli gerekçelerden ötürü 
sahip olunan bilginin gizliliği, 
bütünlüğü ve korunması da 
büyük önem arz etmektedir. 
Her gün bir yenisini işittiğimiz 
siber saldırı ve veri ihlallerine 
karşı uygulanabilir ve hızlı ön-
lemler almak, ilim irfan yuvası 
üniversitelerimiz için elzemdir. 
Bu bağlamda bütün sistemleri 
korumak bizlerin görevidir.  Bu 
kapsamda Sayın Cumhurbaş-
kanımızın da özel bir önem 
verdiği kamusal bilginin güven-
liğinin sağlanmasının temel 
taşlarından biri sızma testidir. 
Bildiğiniz üzere bu konu ile 
ilgili Cumhurbaşkanlığı bün-
yesinde Dijital Dönüşüm Ofisi 
kurulmuş olup Bilgi ve İletişim 
Güvenliği Tedbirleri rehberi 
yayınlanmıştır. Bu yüzden tüm 
kamu kurumları için Kurumsal 

SOME kapsamında yılda en 
az bir defa sızma testi yaptı-
rılması  zarureti doğmuştur. 
Dijitalleşen dünyada güvenliği 
sağlanmayan hiçbir sistem 
sürdürülebilir değildir. Bu eği-
tim ile üniversitenize ait bilgi 
sistemlerinin, kurumunuzun 
kendi Siber olaylara müdahale 
ekibi tarafından incelemesi 
sonucunda ortaya çıkabilecek 
olası zafiyetlerin saptanarak 
giderilmesi ve tüm açıklıkların 
kapatılması hedeflenmektedir. 
Bu hedefe ulaşma yolunda 
ilk ve en büyük adımımızı 
bizlere destek olan Allsafe 
Siber Güvenlik firmasının iş 
birliği içerisinde bu eğitim ile 
atıyoruz ve bu projemizi tüm 
üniversitelerimize öncü olarak 
yaygınlaştırmak hedefimiz. İlk 
oturumumuz olan Siber Gü-
venlik kapsamında uygulamalı 
sızma testi eğitimi etkinliğimize 
Amasya Üniversitesi, Bolu 
Abant İzzet Baysal Üniversi-
tesi, Gümüşhane Üniversitesi, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
Ordu Üniversitesi, Trabzon 
Üniversitesi, Recep Tayyip Er-
doğan Üniversitesi Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığı personelleri 
katılımı için teşekkürlerini iletti 
ve  kendisi için bu konunun bü-
yük önem taşıdığını ifade etti.

 Tüm Üniversitelerimizi 
Uygulamalı Siber Güvenlik 
Alanında Daha Aktif Hale 
Getireceğiz

Allsafe Siber Güvenlik Ge-
nel Müdürü Gülşah BAKIRLI, 
bilgi işlem daire başkanlığı 
personeli olarak verilerin ko-
runmasını sağlamanın en bi-

rincil alan olduğunu belirtti ve “ 
Bilgi güvenliği standartlarında 
üç başlığı sağlamak durumun-
dayız. Bunlar; verilerin gizliğini 
sağlamak, orijinallik ve bilginin 
kaynağından emin olmalıyız, 
Pentest - Penetrasyon Testi 
kötü amaçlı bir saldırganın 
içeriden ya da dışarıdan 
sistemlere verebileceği zararı 
önceden görebilmek ve za-
yıflıklar için tedbir alabilmek 
amaçlı planlanmış bir saldırı 
simülasyonudur. Penetrasyon 
testi - Pentest kurumların gü-
venlik becerilerini üst düzeyde 
tutmak, Dışarıdan gelebilecek 
saldırıları görüp önlem almak, 
Sistemlerinize yapılan yatı-

rımı güvende tutmak ve en 
önemlisi de güvenlik açıkları 
nedeniyle oluşabilecek bilgi 
kayıplarına engel olabilmek 
için pentest - penetrasyon testi 
yapılmalıdır.” dedi.

 Genel Müdür devamında; 
güvenlik üçgeni, güvenlik testi 
türleri, güvenlik testi içeriği, 
Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve 
İletişim Güvenliği Tedbirleri 
Rehberi, ISO 27001 Bilgi Gü-
venliği Yönetim Sistemi içeriği 
ve Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu idari ve teknik tedbir-
leri konularını katılımcılar ile 
paylaştı. 

Açılış toplantısı, soru cevap 
bölümü ile sona erdi.

Uygulamalı Siber Güvenlik 
Eğitimi GerçekleştiGiresun Üniversitesi’n-

de ‘Uygulamalı Siber 
Güvenlik Eğitimi’ ko-

nulu eğitim,  Harezmi 
Kongre Salonu’nda 

gerçekleşti

‘Kemençemin Üstüne’ 
İsimli Kültür Yayını 

Arşivlerde Yerini Aldı

Görele Belediyesi kültür 
yayınlarına yenilerini 

eklemeye devam ediyor. 
Görele Belediyesinin katkı-

larıyla basımı tamamlanarak 
yayına sunulan ‘Kemençemin 
Üstüne’ isimli kültür yayını 
okuyucularıyla buluştu.

Araştırmacı- Yazar, Emekli 
Öğretmen Hayrettin Günay 
tarafından kaleme alınan 
‘Kemençemin Üstüne’ isimli 
kitabın içeriğinde kemençe, 
türkü ve horanla alakalı kap-
samlı bilgiler göze çarpıyor. 

Görele Belediye Başka-
nı Tolga Erener, yeni kültür 
yayınımız olan ‘Kemençemin 
Üstüne’ isimli kitabımızın 
yazarı Emekli Öğretmen 
Hayrettin Günay ile bir araya 
gelerek, kitap ile alakalı bilgi 
alışverişinde bulundu. 

Görele Belediye Başkanı 
Tolga Erener, önemli bir kültür 
yayınının daha arşivlerde 
yerini aldığını belirterek, kitap 
yazarı Araştırmacı- Yazar, 
Emekli Öğretmen Hayrettin 

Günay’a teşekkür etti.
Görele Belediyesinin 16. 

Kültür yayınının arşivlerde ye-
rini aldığını ifade eden Erener, 
şunları kaydetti:

“Kemençede, Horanda 
Görele ele alındı. Ke-
mençe, Horan ezgilerinin 
Görele merkez olmak üzere 
Görele’den batıya, doğu-
ya, güneye gidişi ‘müzikte 
etkileşim’ yoluyla kanıtlandı. 
Kemençe, türkü ve horan 
yazılarıyla derlenmiş bir 
kültür yayınımız daha arşiv-
lerde yerini aldı. Bu kitabı-
mızla birlikte belediyemizin 
katkılarıyla çıkarılan 16. 
Kitabımız oldu. Kültür yayın-
larımızı desteklemeye, katkı 
sağlamaya devam ediyo-
ruz. Emeği gecen herkese 
teşekkür ediyorum” 

Araştırmacı- Yazar, Emekli 
Öğretmen Hayrettin Günay 
ise, Belediye Başkanı Tolga 
Erener’e katkılarından dolayı 
teşekkür ederek, imzalı kita-
bından hediye etti.



GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa
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Ahmed Çıtlakoğlu

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

Sevgili dostlar, 
Değerli canlar, 
Uluslar-arası Aksu Festiva-

linden kaynaklanan; 
Mahalli sohbetimizi sürdür-

meye devam ediyoruz.. 
Bugünkü konu başlığımız; 
İl ve ilçelerimizi kapsa-

yan ‘Halk Oyunları’ üzerine 
olacak... 

Sizlerin de çok iyi bildiği 
üzere; 

Her yörenin ve bölgenin 
oyunu kendine özgüdür.. 

Bir başka ifadeyle; 
Yörenin üretim ve yaşam 

biçimini eğlenceli bir şekilde 
anlatımıdır... 

Ve bu nedenle de; 
İl, ilçe ve hatta yakın köyler 

arasında bile ufak farklılıklar 
taşır.. 

İlimiz mülki sınırları içe-
risindeki ilçelerde de birbi-
rinden farklı oynanan ‘Halk 
Oyunları’ vardır... 

Alucra ve Çamoluk ilçemi-
zin kendine özgü ve kendini 
anlatan Halk Oyunları vardır... 

Şebinkarahisar ilçemizin 
‘Tamzara Oyunu’ başta olmak 
üzere, sahil kesiminden çok-
çok farklı oynanan oyunları 
oynanmaktadır...

Dereli ilçesinin ‘Kuşlu-
han Horonu’ denilen horonu 
vardır.. 

Espiye-Ören Horonunun 
özgün güzelliğini yörede 
bilmeyen kalmamıştır... 

Kısacası; 
Komşumuz Ordu’da ‘karşı-

lama’ oynar ama... 
‘Giresun Karşılaması’ ile 

‘Ordu Karşılaması’ birbirinden 
farklıdır... 

Bu kısa ön tespitlerden 
sonra asıl anlatmak isteğimiz 
konuya gelecek olursak; 

Az önce sözünü ettiğimiz 
‘Halk Oyunlarının’ kaybolma-
ması ve muhafaza edip ileriye 
taşımak için ‘Halk Oyunları 
Dernekleri’ kurulur. 

Kurulur ki; 
Halk Oyunlarımızın oyna-

nış biçimi ve figürleri kaybol-
masın... 

Taşınabildiği kadar yarınla-
ra taşınsın... 

Her ilde ve ilçede olduğu 
gibi; 

Halk Evlerinin kuruluş tarihi 
olan 1932 yılından bu yana 
birçok Halk Oyunları etkinliği 
yapılmıştır ama... 

Halk Oyunları Derneği 
olarak; 

Yaptığı çalışmaları 
en etkili bir biçimde 
öne çıkarıp, il gene-
linde ve yurt sathına 
yayan Halk Oyunları 
Derneği 1986 yılında 
N. Uğur Karaibrahi-
moğlu öncülüğünde; 

Giresun Uşakları 
Folklor Araştırma 
Topluluğu (GUFAD) 
kurulmuştur... 

Daha sonra bu ‘der-
neği’ ardılı olarak da; 

1989 yılında Ömer 
CİNEL öncülüğünde 
(Giresun Folklor ve 
Sanat Araştırma Der-
neği) GİFSAD kurul-
muştur... 

Yine aynı yıllarda 
Giresun Belediyesi 
kendi bünyesinde bir ‘Halk 
Oyunları Ekibi’ kurmuş ve 
birçok ‘yarışmalara’ katılıp 
‘birincilik’ gibi önemli derece-
lerin altına imza atmıştır..

(Bu dernekler Giresun Mer-
kezde kurulan derneklerdir) 

Bunun dışında; 
Görele, Tirebolu, Eynesil, 

Bulancak ve Şebinkarahisar 
ilçelerimizde de ‘Halk Oyunla-
rı Dernekleri’ kurulmuştur... 

Halk Oyunları Derneği ku-
rulmayan ilçelerimizde ise; 

Yörenin ‘Halk Oyunları’ 
etkinliklerini Halk Eğitim Mer-
kezi yapardı... 

Sözü şuraya getirmek 
istiyorum; 

Doğu Karadeniz Bölgesin-
de (Mayıs yedisinden) yola 
çıkan bir başka Uluslar-arası 
festival daha yapılmıyor... 

Sadece Aksu Deresinin 
denize döküldüğü Giresun’da 

yapılıyor... 
Tamam, yapılıyor yapılma-

sına da; 
Yapılan bu festivalde kendi 

yöremizin ve ilçelerimizin 
‘Halk Oyunları’ ekiplerini gö-
remiyoruz... 

Örneğin; 
Uluslar-arası ülkelerin 

‘Halk Oyunları Ekipleri’ de 
gelsin ilimize gelmesine de... 

Ama bir kerecikte olsun 
program sunucusunun; 

“İşte karşınızda Şebinkara-
hisar-Tamzara Oyun Ekibi!” 

“İşte karşınızda ‘Tuzcuoğlu 
Horonunu’ oynayacak alan 
Eynesil Ören Oyun Ekibi Top-
luluğu’ anonsunun yapıldığını 
duyamıyoruz... 

Vesaire, vesaire... 
Dış ülkelerden davet edilip 

getirilen ‘Halk Oyunları’ eki-
bine ilimizde kaldığı sürece 
azımsanmayacak masraflar 
yapılıyor... 

Bu kadar büyük masrafla-
rın yerine, il ve ilçelerimizde 
(gönüllülük esasına dayanan) 
Halk Oyunları faaliyetlerini 
sürdüren Dernekler destek-
lense... 

Yani; ilçeler arası farklı sta-
tülerde ‘Halk Oyunları Yarış-
ması’ etkinliği düzenlense... 

Kısacası; 
Unutulmaya yüz-tutmuş 

‘Halk Oyunlarımız’ günümüz 
gençliğine de sevdirilip, teşvik 
edilse fenamı olur? 

Değişikliğe uğradı mı 
bilmem... 

Bizim zamanımızda ‘eğitim 
pedagojisi’ şöyle derdi; 

“Eğitim, yakında uzağa 
doğru olmalı.. 

Yani; önce yakın çevre 
tanınmalı... 

Ve yakın çevreyi iyice tanı-
dıktan sonra da, suya atılan 
taşın halkaları gibi uzaktaki 
bilgilere ulaşılmalı” diye öğ-

retmişlerdi bize... 
Bu kadar geveze-

likten sonra kısaca 
demek isterim ki; 

Gün geçtikçe 
ardımızdan gelen 
nesil, öz kültüründen 
uzaklaşıyor... 

Daha doğrusu 
‘dijital kültürle’ uzak-
laştırılıyor... 

Yönetsel güçler 
bizleri ne kadar dikka-
te alır onu bilemeyiz 
ama... 

Ben ve benim gibi 
düşünenlerin naçiza-
ne önerisi şu; 

Henüz vakit geçmiş 
değil... 

İsterseniz, Ulus-
lar-arası yaptığımız 

‘Aksu Festivallerine’ bundan 
sonra ilçelerimizde hazırlanan 
kültürel değerlerimizi de bu 
festival programı içerisine 
dahil edelim... 

İnanın bana çok güzel 
olacak... 

Hatta yapılan etkinlikler 
‘ilçeler-arası’ dönüşümlü 
gösterime sunulursa; tadına 
doyum olmayacak... 

Yarın; 
Türkülerimiz ve müzik 

dernekleri üzerine sohbet 
edeceğiz... 

Yarın tekrar görüşmek 
üzere...

NOT; 
Görselde paylaştığım 

fotoğraf internet ortamından 
alınmış olup, çok-çok eski-
lerde çocukların kemençe ile 
oynanan Giresun horon ve 
karşılama oyununun belge-
sidir...

FESTİVAL ULUSLARARASI YAPILSIN 
AMA DEĞERLERİMİZDE TANITILSIN

SONA YAKLAŞTIK 
Spor sahaları, futbolcu, hakem ,

Kulüp başkanlığı, gözlemci derken ,
Hele öğrencimle, güreş tutarken ,

Der demez bizler de, sona yaklaştık ..

Değirmende yattım, oduna gittim ,
Köyde ne iş varsa, hepsine yettim ,

Hayat acımıyor, artık fark ettim ,
Der demez bizler de, sona yaklaştık ..

Annemin hesabı bilmem kaç bitti ,
İşte bu rakamlar, ömürden gitti ,

Bugünlere geldik, şükür, hamdetti ,
Der demez bizler de, sona yaklaştık ...

Görmek istesem de, torundan, torun ,
Biraz geç evlendik, o da bir sorun ,

Bir söz vermişseniz, o sözde durun ,
Der demez bizler de, sona yaklaştık ....

Ortaya koymuşsan, bir eser, hüner ,
Karşılık olursa, bil sana döner ,

Şiiri sevmessen, başka şey öner ,
Bizler de der demez, sona yaklaştık .....

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
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MERHABA 
DİYEBİLELİM 

HAYATA

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası

Dünya Kalp Günü

SOSYAL MEDYA 
REFERANS MI, 

TUZAK MI ? 

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

AYŞE KARAÇAM

ŞABAN KARAKAYA

ŞABAN KARAKAYA

ALİM ÖZDEMİR

ÖZER AKBAŞLI

NİMET SÜRÜCÜ

ELİF GÜNAL

MUSTAFA KIRAN

ŞABAN KUTLU

HÜSEYİN TATAR

MESUT ÇAKIR MEHMET UZUN

BAHADIR 
ALEMDAROĞLU

FETHİ KARAKAYA

OSMAN BAYRAM

CANDEMİR SARI

ALİ ALGÜN

UFUK KEKÜL

OSMAN KILIÇ

RECEP ŞAHAN

HATİCE SATGUN

AYHAN YÜKSEL

YALÇIN KORKMAZ

AHMET BİLGE

NURİ BEREKET

NURİ BEREKET

KAZIM MEMİÇ HASAN SEYİS

TEVFİK KARA

HAYRİ TEMÜR

HASAN ÖZGEN

İSMAİL AYDIN

MEHMET ŞAN

SURİYELİ BABAYİĞİT 
NE DİYOR?

"KAFA KESECEĞİNİ" 
SÖYLÜYOR

BİR ZAMANLAR 
BİZDE GENÇTİK 

HER BİRİMİZ 
DELİ BİR FİŞEK'TİK

BİNLERCE ÖĞRENCİ 
SIFIR ÇEKMİŞ 

BİNLERCESİ DE 
BARAJI AŞAMAMIŞ

KAĞIZMAN KULOĞLU 
KÖYÜNDEYİZ 

GÜZELİM İNSANLARLA 
BİRLİKTEYİZ

ARAŞTIRMALAR 
GÖSTERİYOR Kİ

GİFOD FAALİYETLERİNE 
BİR YENİSİNİ EKLEDİ

YAZ MEVSİMİNİN 
HABERCİSİ 'ÇİLEK’

EYT
(Emeklilikte Yaşa 

Takılanlar)

                            GÜNEŞ BATMADI

SON ÇIKIŞ
HEP DERİZ YA NERDE 

O ESKİ RAMAZANLAR !

Eğitim ve 
Öğretimde 

Eşitlik İlkesi

GİRESUN BELEDİYE 
BAŞKANLIK 

SEÇİMİ ANALİZİ

BİR ŞEHİR 
DEPREME NASIL 

HAZIRLANIR

ÖĞRETMENLERİMİZ VE 

OKUL YILLARIMIZDAN

  SEN AFFEDENSİN

31 MART SEÇİMİ

İSLAM İLE İMAN 

ARASINDAKİ FARK

HZ. PEYGAMBER 
VE ÇOCUK

KADİM ŞEHİR, MEDENİYETLER 

YATAĞI MARDİN! VE 

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ! 

GİRESUN'DA ÇAN 

KULESİ TARTIŞMASI 

VE HÜSEYİN 

MÜMTAZ'IN YAZISI: 

“Giresun'da 

Güzel Şeyler Oluyor”

SİYASETÇİLERİN
 NEFRET SÖYLEMİ 
DEVAM EDERKEN

BİR MİLLETİN 

GÖZ YAŞI…. 

HOCALI

BÖĞÜRTLEN, 

İNOLUĞU VE 

İNÇAYIRI

HAYATINIZDA 
OLMASI GEREKEN 

PRENSİPLER

GİRESUNLU 
BİR KADIN KAHRAMAN:
 İĞNELİ PEMBE HATUN

Amatör 
Telsizcilik ve 

Yaşanılan Problemler

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

AMAN CHP GELMESİN, 
AKP GELSİN !!!

15 TEMMUZ DARBECİLERİ 
YARGILANDI !!!

BİR KISSA, 
BİN HİSSE...

Benim 
Okulum da  mı !..

 EKONOMÎK ÇÖZÜMLER                    
Milliekonomi 
Modelle Olur.

DERELİ'YE 
VAR DA BİZE 
YOK MU?..

HİLMİ TAŞKIN

FATİH YILDIZ

HİLMİ TAŞKIN

SERAP CANTÜRK

OSMAN KILIÇİBRAHİM BALCIOĞLU

Liman 'port' oldu, 

kente dert oldu

HERKES 

HESAP 

VERECEK

MEMLEKET 
AHVALİ

DİN VE 
SİYASET

Murtad Deresi 
Menfezinde 

Gelişme Var mı?

(Yazısı Sayfa 2'de)

(Yazısı Sayfa 5'te)

(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
Esenyurt Belediyesi 

Meclis Üyesi Dilek 
Şimşir’in ev sahipliğinde 

yapılan ve Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt ve Ak 
Parti İstanbul Milletvekili Hasan 
Turan’ın şeref misafiri olduğu 
kahvaltılı toplantı yeni yöne-
tim ile dernek yöneticilerinin 
tanışmasına ve kaynaşmasına 
vesile oldu.

Kahvaltı sonrası toplan-
tı TİRDEF Başkanı İbrahim 
Aydın’ın açış konuşması ile 
başladı. İbrahim Aydın, toplan-
tıya belediye başkanı kemal 
deniz bozkurt adına ev sahipliği 
yapan Dilek Şimşir’e teşekkür 
ederek başladı. Bugün kongre 
sonrası ilk toplantımızı yap-
manın mutluluğu içersindeyiz. 
TİRDEF olarak önemli projele-
rimiz var ve bunları önümüzde-
ki süreçte tek tek açıklayarak 
ve paydaşlarımızın da desteği 
ile hayata geçireceğiz. Şehit 
Binbaşı Hüseyin Avni Alpaslan 
ile ilgili yapacağımız birçok 
proje daha var” dedi.

Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt birlik ve bera-
berlik den bahsederek Türki-
ye’nin kadim bir medeniyete 
sahip olduğunu Selçuklu’dan 
Osmanlı’ya oradan da Türkiye 

Cumhuriyeti’ne uzanan büyük 
bir devlet geleneği olduğunu 
söyledi. Türkiye’nin büyük bir 
mozaik olduğunu, bu mozaikte 
her ırktan, dinden ve mezhep-
ten herkese yer olduğunu, mil-
letimizin aynı zamanda çok mi-
safirperver olduğunu bunun da 
açık göstergesi olarak “Esen-
yurt’ta bugün 300 bin göçmen 
yaşıyor” dedi. Sorulan bir soru 
üzerine mevzuatlar dâhilinde 
Tirebolulu hemşerilerimize ile 
her türlü yardıma ve iş birliğine 
hazır olduklarını söyledi.

İstanbul Milletvekili Hasan 
Turan da hemşerilerimiz adına 
belediye başkanına teşekkür 
etti. Türkiye’nin kadim bir mem-
leket olduğu her köşesi ile ayrı 
güzel olduğunu Ardahan’dan 
Edirne’ye, Giresun’dan Muğ-

la’ya hemşerilerimizin her daim 
yanlarında olduğunu belirterek 
biz de mesai mefhumu gözet-
meksizin her daim arazideyiz. 
Tatil nedir bilmeyiz. Bilirsek 
te Giresun’a gider tatili fındık 
bahçesinde geçiririz” dedi. 
Hem de misafirlerimizi fındık 
zamanında davet ederiz. Davet 
ederiz ki bizimle fındık toplasın. 
Başkan Bozkurt araya girip “o 
vakit bizi de davet edersiniz 
artık” dedi. Milletvekili Turan 
da “tabii ki neden olmasın? 
Bize de çalışmaya adam lazım. 
Ancak topladığı fındığı almak 
şartıyla” diye latife yaptı. 

Daha sonra Federasyon 
Başkan Yardımcısı ve aynı 
zamanda Yukarı Boğalı Köyü 
Dernek Başkanı Aydın Öztürk, 
TİRDEF görev bölümünü tak-

tim ederek devam etti.
Programa Giresun Medya 

Platformu Başkanı İbrahim 
Balcıoğlu, Demirören Haber 
Ajansından Gülsen Akyol 
Mutlu, Esenyurtlu Giresunlular 
Derneği Gençlik Kolları Başka-
nı Yusuf Gündoğdu ile Tirebolu 
derneklerinin başkan ve yöneti-
cileri katılım sağladılar.

Haber: Aydın Kömürcü

Tirebolular işe İstanbul’un öbür ucundan başladı
Tirebolu Dernekler Federasyonu yaptığı kongre sonrası ilk toplantısını Esenyurt’ta yaptı. Tirebolu Dernekler Federasyonu yönetim 

kurulunun aldığı karar ile üye dernek başkan ve yöneticilerinin katıldığı toplantı geniş bir katılımla Esenyurt Nikâh Sarayı’nda yapıldı.
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GÜNDEM
GİRESUN Günlük Siyasi Bağımsız Yerel Gazete

Ahmed Çıtlakoğlu

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

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

KÖY; SÜT VE YOĞURDUNU 
EVİNİZE İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

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

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

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

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

Her adamdan İl-ilçe Başkanı olmaz!..

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

gerekir.

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

değildir!..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maalesef yazılı ve sözlü bir hüküm olmasa da bugüne kadar uygulana 

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

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

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

kriterlere uygun başkan adayları aranmalı…

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

adaylar aranmalı!..

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

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

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

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

SANATSEVERLER İÇİN GEREKLİ 
TEDBİRLER ALINIYOR

(1'den 
Devam)
Giresun Belediyesi Şehit 

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

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

CHP’Lİ YILMAZ 5 ASKERİ ÖLÜME 
GÖTÜREN İHMALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

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

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

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

(1'den devam)
Valilikten yapılan yazılı açıklama-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şehit Seyfettin Dokumacı'ya 
Vefa

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

su kuyusu açtırıldı.
PTT-Der Başkanı Onur Karagöl 

yaptığı açıklamada, 
"Eğitim Daire Başkanımız Sefa 

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

Kadir Bekiroğlu / 
Alucrahaber.com

PTT Derneğinden Alucralı 
Şehit Seyfettin 

Dokumacı'ya Vefa

525 Şubat 
2022 Cuma www.giresungundem.com

Görelespor Taraftarı 
Maç Gününe Tepkili

Görelespor, BAL 
Ligi’nde Pazar günü 

Görele’de oynanacak 
olan ve Giresun Derbisi 
sayılan 1926 Bulancaks-
por maçı için kenetlenir-
ken Görelespor taraftarı 
ise aynı gün oynanacak 
olan Giresunspor maçını 
hatırlatarak maçın Cu-
martesi günü oynanma-
sını istediler.

Görelespor taraftarı 
“Görelespor’un Cumar-
tesi Günü Oynayacak 
Olduğu Maçı Kim İtiraz 
Edip Pazar Gününe 
Aldırdıysa Gitsin Çelik 
Çomak Oynasın. Pazar 
Günü Aynı Saatlerde 
Giresun ‘da Giresuns-
por’unda Maçı Var Hiç 

Beyniniz Basmaz mı 
, Bu Milletin Yarısı da 
Giresunspor’un Maçı-
na Gitmeyi Tercih Eder 
Diye, Allah Akıl Fikir 
Versin.”Görelespor - 
Bulancakspor maçının 
Cumartesi ye alındıktan 
sonra, itiraz edip,tekrar 
pazara hangi akildane 
yaptı, en az 200, 250 
seyirci Giresunspor 
maçına gider, bu kadar 
önemli bir maç ta seyirci 
desteği ve baskısı gere-
kirken, seyirci desteğini 
kırmak Görelespor’a en 
büyük kötülüktür,yazıklar 
olsun,tamamen takı-
mı küme düşürmeye 
çalışıyorlar,yazık çok 
yazık “ dediler.

27.HAFTA
GÖZTEPE (i)
28.HAFTA
Ç. RİZESPOR (D)
29.HAFTA 
GAZİANTEP F. K. (İ)
30.HAFTA
ANTALYASPOR (D)
31.HAFTA 
SİVASPOR (İ)
32.HAFTA
MALATYASPOR (D)
33.HAFTA

BEŞİKTAŞ (İ)
34.HAFTA
KARAGÜMRÜK (D)
35.HAFTA
ADANA D. (İ)
36.HAFTA
ALTAY (D)
37.HAFTA
BAŞAKŞEHİR (İ)
38.HAFTA
HATAYSPOR (D)

Giresunspor’un kalan maçları

SÜPER LİG PUAN DURUMU
  .......................................... O ...... G ..... B .... M ....A ......Y .....AV ......P
1.TRABZONSPOR A.Ş. ....... 26 ..... 19 .... 6 ..... 1 ...... 48 .....18 ....30 .....63
2.İ. H. KONYASPOR ............ 25 ..... 14 .... 7 ..... 4 ...... 40 .....22 ....18 .....49
3.A. DEMİRSPOR A.Ş. ........ 26 ..... 12 .... 8 ..... 6 ...... 42 .....27 ....15 .....44
4.M. BAŞAKŞEHİR FK ....... 25 ..... 13 .... 4 ..... 8 ...... 36 .....23 ....13 .....43
5.FENERBAHÇE A.Ş. .......... 26 ..... 12 .... 7 ..... 7 ...... 40 .....30 ....10 .....43
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. .................. 26 ..... 11 .... 8 ..... 7 ...... 37 .....32 ....5 .......41
7.A. ALANYASPOR ............. 26 ..... 11 .... 7 ..... 8 ...... 44 .....40 ....4 .......40
8.A. HATAYSPOR ................ 26 ..... 12 .... 3 ..... 11 ....37 .....41 ....-4 ......39
9.Y. KAYSERİSPOR ............. 26 ..... 10 .... 8 ..... 8 ...... 38 .....37 ....1 .......38
10.V. F. KARAGÜMRÜK ..... 26 ..... 10 .... 6 ..... 10 .... 31 .....39 ....-8 ......36
11.GAZİANTEP F. K. A.Ş. ... 25 ..... 10 .... 5 ..... 10 .... 32 .....34 ....-2 ......35
12.D. G. SİVASSPOR ........... 26 ..... 8 ...... 10 ... 8 ...... 33 .....31 ....2 .......34
13.GALATASARAY A.Ş. ..... 26 ..... 8 ...... 8 ..... 10 .... 33 .....37 ....-4 ......32
14.F. T. ANTALYASPOR ...... 26 ..... 8 ...... 7 ..... 11 ....28 .....35 ....-7 ......31
15.KASIMPAŞA A.Ş. ............ 26 ..... 7 ...... 8 ..... 11 ....36 .....38 ....-2 ......29
16.GÖZTEPE A.Ş. ................. 26 ..... 7 ...... 6 ..... 13 .... 31 .....38 ....-7 ......27
17.GZT GİRESUNSPOR ...... 26 ..... 7 ...... 5 ..... 14 .... 24 .....30 ....-6 ......26
18.Ç. RİZESPOR A.Ş. ........... 26 ..... 6 ...... 5 ..... 15 .... 22 .....44 ....-22 ....23
19.ALTAY .............................. 26 ..... 6 ...... 4 ..... 16 .... 26 .....39 ....-13 ....22
20.Ö. K. Y. MALATYASPOR 25 ..... 4 ...... 4 ..... 17 .... 20 .....43 ....-23 ....16

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

26. HAFTANIN SONUÇLARI
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR ..........4 - 4 .......................................KASIMPAŞA A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. .........................0 - 2 ................... MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 1 - 2 .............. FRAPORT TAV ANTALYASPOR
YUKATEL KAYSERİSPOR .......................2 - 1 ................................. GZT GİRESUNSPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. ...........................................1 - 0 .........................................................ALTAY
AYTEMİZ ALANYASPOR .........................0 - 4 ................................ TRABZONSPOR A.Ş.
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. .....0 - 3 ....................... ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK .......1 - 0 .......................DEMİR GRUP SİVASSPOR
FENERBAHÇE A.Ş. ...................................2 - 0 ..............................ATAKAŞ HATAYSPOR
GÖZTEPE A.Ş. ............................................2 - 3 .................................GALATASARAY A.Ş.

Fikstürün verdiği zorlu-
ğa işaret eden Önal, 
“İlk yarıda ilk 7 maçta 

5 mağlubiyet ve 2 beraberlik 
almıştık. Göztepe maçından 
sonra yukarı doğru bir ivmemiz 
vardı, yükselişe geçmiştik. Aynı 
şeyleri yaşayacağımızı bili-
yorduk. Galatasaray galibiyeti 
ve Trabzonspor beraberliğiyle 
ikinci yarıya artı 4 puanla baş-
ladık.” dedi.

Önal, alınan mağlubiyetlerle 
şehirde moral bozukluğu oluş-
tuğunu ifade ederek, “Yani her 
zaman yaşanan şeyler. Geçen 
yıl başlangıçta ‘Takım düşecek’ 
söylemleri oldu. Mağlubiyetler 

peş peşe geldiğinde bu tarz 
durumlar yaşanabiliyor. Bunlar 
normal. Tabii taraftarlarımız 
takımlarına sevgiyle bağlı. 
Yaşanan mağlubiyetlerin ar-
dından bu tarz üzücü durumlar 
yaşanabiliyor, bu tarz tepkiler 
alabiliyoruz. Bunlar şu an çok 
normal. Verilen tepkilere de 
saygı duyuyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

Ara transfer döneminde 
kadroya takviyeler yaptıklarını 
vurgulayan Önal, “Ara trans-
ferde şanssız bir durum da 
yaşadık. Jean Pyerre’i transfer 
ettik, sonrasında testislerinde 
bir tümör olduğu anlaşıldı. 

Sağlık olsun, sonuç itibarıyla 
bir sporcunun hayatı bizim 
yapacağımız transferden daha 
önemli.” diye konuştu.

Daha sonra iki önemli futbol-
cu Muhammed Gümüşkaya ve 
Chiquinho’yu transfer ettiklerini 
kaydeden Önal, “Tabii takıma 
santrfor katamadık. Almamız 
gerekiyordu. Younousse Sank-
hare konusu vardı. Yabancı 
kuralından dolayı kendisini o 
zaman gönderemedik, yaban-
cıya ağırlık veremedik. Yerli-
lerde zaten biliyorsunuz çok 
sayıda futbolcu yok. Hele ki ara 
transfer döneminde bulmak çok 
zor. Santrafor alamadık ama 

aldığımız iki oyuncu da bizim 
için iyi transferler.” açıklamasını 
yaptı.

Halil İbrahim Önal, 
Giresunspor’un iyi bir takım ol-
duğunu belirterek, hiçbir takıma 
farklı kaybetmediklerini, daha 
başarılı bir performansla yola 
devam edeceklerini dile getirdi.

“Takımımıza 
güveniyorum”

İlk yarıda 22 puan 
topladıklarını anımsa-
tan Önal, sözlerini şöyle 
sürdürdü:”Performansımızı 
biraz daha yükseltirsek, 50 
puanı yakalarız diye düşünü-
yorduk ama bizi ligde tutacak 
olan puan da 40-42 civarında. 
Bizim önceliğimiz ligde kala-
bilmek. Göztepe maçından 
itibaren peş peşe galibiyetler 
almak istiyoruz. Tüm plan-
larımız buna yoğunlaşmış 
durumda. İnşallah önümüzdeki 
maçtan itibaren galibiyet bizim 
için olmazsa olmaz. İlk yarıda 
bunu yaptık, ikinci yarıda da 
yapabiliriz. Ben takımımıza 
güveniyorum. Zayıf bir ta-
kım değiliz. Ben inanıyorum, 
başarmanın yarısı da inan-
maktır. İnanacağız, üstesinden 
geleceğiz.”

Önal, taraftarlarına seslene-
rek, “Taraftarımız bizim başı-
mızın tacı. Taraftar olmadan bu 
takım olmaz. Giresunspor’un 
taraftarı her şeyden önce gelir. 
Ben bir yönetici olarak her za-
man sonuna kadar taraftarlara 
saygı duyuyorum. Bizi özellikle 
son 5-6 haftadır ciddi oranda 
destekliyorlar. Bu desteklerini 
bizden esirgemesinler.” diyerek 
sözlerini tamamladı.

GZT GiRESUNSPOR’UN
KUMEDE KALMA HESAPLARI…

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor’un kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, 
ligde yaşadıkları düşüşün üstesinden gelerek tekrar çıkışa geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Önal, ligin ilk yarısının başında yaşadıkları düşüşün benzerini tekrarladıklarını belirtti.

Spor Toto Süper Lig’de 
27. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta 
bugün oynanacak iki karşı-

laşma ile başlayacak ve 26 Şubat 
Cumartesi, 27 Şubat Pazar ve 28 
Şubat Pazartesi oynanacak maçlarla 
yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında 
Adana Demirspor - Antalyaspor ve 
Trabzonspor - Kayserispor karşı karşı-
ya gelecek. Beşiktaş deplasmanda 
Sivasspor ile, Galatasaray da evinde 
Çaykur Rizespor ile mücadele ede-
cek. Haftanın kapanış mücadelesinde 

Kasımpaşa, Fenerbahçe’yi konuk 
edecek. Giresunspor ise kendi evinde 
Göztepe ile karşılaşacak. Diğer maç-
ların programı şöyle:

26 Şubat Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - V. Fatih 

Karagümrük
27 Şubat Pazar
13.30 Altay - Gaziantep FK
16.00 A. Hatayspor - Ö.K. Yeni Ma-

latyaspor
16.00 A. Alanyaspor - İ.H. Konyaspor



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: 625 Şubat 2022 Cuma

 

 

 

Kritik maçın hakemi 
Cüneyt Çakır

Spor Toto Süper Lig 
Ahmet Çalık Sezo-

nu’nun 27’nci hafta karşı-
laşmalarında düdük çalacak 
hakemler belli oldu.TFF’nin 
internet sitesinden yapılan 
açıklamada, ligin 27’nci 
haftası ve görev alacak 
hakemler şu şekilde:

25 Şubat Cuma
20.00 Adana Demirspor 

- Fraport TAV Antalyaspor 
(Alper Ulusoy)

20.00 Trabzonspor - 
Yukatel Kayserispor (Erkan 
Özdamar)

26 Şubat Cumartesi
16.00 Medipol Başakşe-

hir - VavaCars Fatih Kara-
gümrük (Yasin Kol)

19: 00 Demir Grup Si-
vasspor - Beşiktaş (Sarper 
Barış Saka)

27 Şubat Pazar
13: 30 GZT Giresunspor - 

Göztepe (Cüneyt Çakır)
13: 30 Altay - Gaziantep 

FK (Yaşar Kemal Uğurlu)
16: 00 Atakaş Hatayspor 

- Öznur Kablo Yeni Malat-
yaspor (Çağdaş Altay)

16: 00 Aytemiz Alan-
yaspor - İttifak Holding Kon-
yaspor (Volkan Bayarslan)

19: 00 Galatasaray - 
Çaykur Rizespor (Ümit 
Öztürk)

 28 Şubat Pazartesi
20: 00 Kasımpaşa - Fe-

nerbahçe (Mete Kalkavan)

Süper ligin 27.haf-
tasında Göztepe’yi 
konuk edecek olan 

Giresunspor karşılaşmanın 
hazırlıklarını iddialı bir şekilde 
sürdürüyor.

Deplasmanda Kayserispor’a 
2-1 yenilerek 26 puanda kalan 
yeşil-beyazlılar İzmir temsilci-
siyle adeta bir sezona bedel bir 
maç oynayacak.

Rakibini sezonun ilk yarısın-
da deplasmanda Diabate’nin 
penaltı golüyle 1-0 mağlup eden 
Çotanaklar aynı tarifeyi bir kez 
daha uygulamak istiyor.

Son 10 maçından sadece 7 
puan çıkartan Giresunspor ligde 
4 haftadır da puana hasret. En 
son Galatasaray’ı deplasmanda 
1-0 yenen takımımız 7 haftadır 3 

puanı bir arada göremedi.

SÖZ TARAFTARLARDA
Pazar günkü Göztepe sına-

vında Giresunsporlu taraftarların 
Çotanak Stadı’nı doldurarak ta-
kımlarına cani gönülden destek 
vermeleri gerekiyor.

İyi günde olduğu gibi kötü 
günde de takımlarının yanında 
olması beklenen taraftarlarımı-
zın maçın gidişatında skor ne 
olursa, başlama düdüğünden 
bitiş düdüğüne kadar futbol takı-
mımıza destek ve katkı sunma-
ları şarttır.

BİLETLER 15,30,50 TL
Giresunspor-Göztepe ma-

çının biletlerinin satışı sürüyor. 
Bilet fiyatları 15,30 ve 50 TL 
olarak belirlendi. Biletlerinizi 

http://passo.com.tr adresinden 
veya Atatürk Meydanı’nda bulu-
nan Passolig gişesinden satın 
alabilirsiniz.

GÖNÜLLER ISINDI !
Giresunspor, kentimizin minik 

yavrularının gönüllerini ısıtmaya 
devam ediyor. Merkez Ülper 
Köyü İlköğretim Okuluna giden 
Yeşil-beyazlılar, yavrularımıza 
hem kendileri için getirmiş oldu-
ğu kıyafetler takdim edip hem 
de onlarla Giresunspor’un 44 yıl 
sonra gelen büyük şampiyonlu-
ğu üzerine hoş bir söyleşi yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama 
şu şekilde: “Giresunspor olarak 
bu kentin en ücra köşelerine 
kadar yeşil-beyaz renkleri ilk 
göz ağrısı yapmış olan Gire-
sun’un minik Çotanaklarının 

her zaman yanında olmaya 
devam ediyoruz. Kulübümüzün 
sosyal sorumluluk faaliyetleri 
kapsamında minik Çotanakları-
mızla bir araya gelerek onlara 
yaşadığımız kentin takımı olarak 
Giresunspor’umuzun her zaman 
kendilerinin yanlarında olaca-
ğımızı belirterek çok keyifli bir 
günü ardımızda bırakmış olduk. 
Köy okulundaki yavrularımıza 
hem kendileri için getirmiş oldu-
ğumuz kıyafetleri takdim edip 
hem de onlarla Giresunspor’u-
muzun 44 yıl sonra gelen büyük 
şampiyonluğu üzerine hoş bir 
söyleşi yaptık. Giresunspor ca-
miası kendi şehrinin evlatlarının 
yanında olmaya dün olduğu gibi 
bugün de yarın da yer almaya 
devam edecektir.”

BiR KEZ DAHA YASAYALIM
Pazar günü Göztepe ile çok büyük önem arz eden bir maça çıkacak olan Çotanaklar, zorlu maça 

bileniyor.Bilet satışları devam ederken Taraftarların müsabakaya ilgi göstermesi bekleniyor. Ligin 
ilk devresinde İzmir’de oynanan mücadale 1-0 Giresunspor’un üstünlüğü ile son bulmuştu.

Kayserispor deplasmanından puan-
sız bir şekilde geri dönen ve küme 

düşme hattından çıkamayan Giresunspor, 
Pazar günü oynayacağı Göztepe karşı-
laşmasını kazanarak hem rakibini geçmek 
hem de Taraftarları ile barışmak istiyor.

Giresunspor Takım Kaptanı Zeki 
Yavru, 26 puanda çakılı kaldıklarını, 
artık bunun değişmesi gerektiğini söyledi 
ve takım arkadaşlarına sonuna kadar 

güvendiğini belirtti.
Göztepe maçının her iki taraf açısından 

da büyük önem taşıdığını kaydeden Yavru 
“ Rakibimiz bir basamak üzerimizde.Ligin 
ilk yarısında deplasmanda kazanmış ve 
yükselişe geçmiştik. Şimdi yine aynısını 
yapabiliriz. Taraftarlarımızın desteği ile Pa-
zar günü kazanan taraf olacağımıza canı 
gönülden inanıyorum “ dedi.

n Haber: Hakan ÇELEBİ

KAPTAN TAKIMINA iNANIYOR


